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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ  
НАУКИ

УДК 631.452:631.51:631.582:631.8(477.5)

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗМІНИ ВМІСТУ ГУМУСУ У ЧОРНОЗЕМІ  
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  

ВІД ЗАСТОСУВАННЯ СІВОЗМІН, УДОБРЕННЯ ТА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Бойко П.І.
Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»

Коваленко Н.П.
Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН

Блащук М.І., Демиденко О.В.
Черкаська ДСГДС ННЦ «Інститут землеробства НААН»

У тривалому стаціонарному досліді упродовж 1975–2017 рр. виявлено багаторічну динаміку вмісту за-
гального гумусу у чорноземі типовому Лівобережного Лісостепу України залежно від застосування осно-
вних елементів системи землеробства: сівозмін, добрив та обробітку ґрунту. З’ясовано, що науково об-
ґрунтоване чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах, раціональне застосування добрив та 
обробітку ґрунту визначають баланс поживних речовин, що сприяло підвищенню виробництва сільсько-
господарської продукції. Наведено прогноз зміни вмісту гумусу в чорноземі типовому малогумусному за 
різних способів обробітку ґрунту до 2050 р. Встановлено, що досягнення стану простого і розширеного 
нагромадження гумусу забезпечується його підвищенням у час виконання стаціонарного досліду за одно-
часного зниження процесу дегуміфікації упродовж 1925–2017 рр.
Ключові слова: вміст загального гумусу, науково обґрунтовані сівозміни, раціональне удобрення, обробі-
ток ґрунту, продуктивність, сільськогосподарські культури.

Постановка проблеми. Нині аграрний сек-
тор України характеризується дефіци-

том якісної продукції. Виробництво сільськогос-
подарської продукції можливе лише на основі 
всезростаючої культури землеробства [1]. Під-
вищення родючості ґрунтів є необхідною умовою 
для запровадження передових технологій при 
раціональному використанні місцевих ґрунтово-
кліматичних ресурсів та засобів інтенсифікації 
[2]. Властивості ґрунтів, як фізичні, так і агро-
хімічні, змінюються під впливом запровадження 
технологій вирощування сільськогосподарських 
культур. Вони є одним з найважливіших заходів, 
що регулюють рівень родючості ґрунту. Зокрема, 
вміст гумусу, як основний чинник культурного 
ведення землеробства [3]. Гумус є найважливі-
шим показником родючості ґрунту. Органічна 
речовина визначає його структурно-агрегатний 
стан і фізико-хімічні обмінні властивості та зна-
чною мірою є джерелом живлення [4–5].

Дослідження динаміки вмісту гумусу в су-
часних умовах поєднано з вирішенням склад-
них методичних проблем [6–7]. Це пов’язано зі 
строкатістю вмісту гумусу в чорноземі, що зна-
чною мірою змінює реальну картину його дина-
міки. Тому важливим заходом при вирішенні за-
значених проблем є виконання довготермінових 
стаціонарних дослідів, в якому найбільш точно 
можна дослідити процеси нагромадження та мі-
нералізації гумусу, прогнозувати динаміку змін 
на найближчу перспективу, а також відпрацю-
вати технологічні заходи регулювання гуму-
су в чорноземах. Це забезпечує об’єктивну на-

укову інформацію, яка може слугувати основою 
для розроблення сучасних систем землеробства, 
її основних складових елементів: сівозмін, удо-
брення, обробітку ґрунту [8]. Крім великого те-
оретичного зацікавлення вони мають безпосе-
редньо практичне значення. Адже дослідження 
закономірностей кількісної дії основних чинни-
ків у їх сукупному і окремому прояві відкриває 
можливості для створення ефективних техноло-
гій вирощування сільськогосподарських культур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженню залежності змін родючості ґрунту 
від застосування сівозмін, удобрення, обробітку 
ґрунту та інших чинників антропогенного наван-
таження присвячені публікації багатьох вітчиз-
няних і зарубіжних вчених. Ними встановлено, 
що вміст гумусу забезпечує стійкість чорноземів 
до зовнішніх впливів, і тим самим підтримує одну 
з глобальних їх функцій – біогенну [9]. З’ясовано, 
що у результаті інтенсивних процесів мінералі-
зації гумусу під дією антропогенного наванта-
ження чорноземи набувають ознак агрофізичної 
деградації [10]. Застосування систем сівозмін, 
удобрення та обробітку ґрунту є потужними чин-
никами, що діють на параметри гумусного стану 
чорноземів та реалізації їх потенційної родючос-
ті через її ефективну форму [3, 8]. Водночас до-
брива лише на 50–60% задовольняють потреби 
при зниженні запасів гумусу в чорноземах при 
вирощуванні сільськогосподарських культур [11].

Виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми. Динаміка вмісту гумусу 
є складним біохімічним процесом, який зале-
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жить від багатьох чинників [10]. Будь-яка змі-
на у насиченні сівозміни сільськогосподарськими 
культурами, обробітку ґрунту, внесенні добрив 
та їх дозуванні, призводить до зміни гумусного 
стану чорнозему в різних ґрунтово-кліматичних 
зонах України [2]. Тому необхідне комплексне 
дослідження зміни гумусного стану чорноземів 
у довготермінових стаціонарних дослідах в Лі-
вобережному Лісостепу України. Це забезпечить 
можливість в сучасному землеробстві отримати 
математичні моделі для точного прогнозування 
вмісту гумусу в чорноземах будь-якої ґрунтово-
кліматичної зони України.

Формулювання мети статті. Метою статті 
є визначення динаміки нагромадження і мінера-
лізації загального гумусу залежно від основних 
елементів системи землеробства та розроблення 
прогнозування зміни його вмісту у чорноземах 
Лівобережного Лісостепу України.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Дослідження виконували в Центральній частині 
Лівобережного Лісостепу України у довготермі-
новому стаціонарному досліді Драбівського до-
слідного поля Черкаської державної сільсько-
господарської дослідної станції «ННЦ «Інститут 
землеробства НААН». Дослід розміщено на чор-
ноземі типовому малогумусному крупно-пилувато 
легкосуглинковому з вмістом гумусу 3,8–4,2%, ру-
хомого фосфору 12–14 мг/100 г ґрунту, рухомого 
калію 8–10 мг/100 г ґрунту, рН сольового 6,8–7,0.

Досліджували п’ятипільну сівозміну з 60% зер-
нових, 20% технічних, 20% багаторічних трав: ба-
гаторічні трави – озима пшениця – цукрові буря-
ки – кукурудза – ячмінь з підсівом багаторічних 
трав. Система удобрення упродовж 1995–2017 рр.  
була у наступних варіантах: без добрив і  
N

33–66
Р

31–62
К

41–82
 на 1 га сівозмінної площі + 6–7 т/га 

побічної продукції. До 1995 р. вносили 6 т/га гною 
при зазначеній нормі мінеральних добрив. Способи 
обробітку ґрунту у п’ятипільних сівозмінах були 
такими: різноглибинна оранка на 22–25 см; різ-
ноглибинний безполицевий обробіток на 22–25 см 
та мілке безполицеве розпушування на 10–12 см.

Вміст загального гумусу визначали за 
І.В. Тюріним у модифікації М.В. Сімакова (ДСТУ 
4289:2004). При визначенні вмісту гумусу в гумус-
ному шарі за 1925 р. використовували матеріли 
досліджень Драбівської дослідної станції за ав-
торством Х.Г. Зінов’євої [12]. При аналізі віково-
го циклу динаміки загального гумусу враховано 
3 чинника: вид органічних добрив, спосіб обробіт-
ку ґрунту і сівозміна з багаторічними травами.

Прогнозування зміни гумусного стану чорно-
зему за різних способів обробітку ґрунту здій-
снювали для кожного варіанту окремо. Тому 
впливовим чинником визначено кількість років 
після 1925 р. (t

1
 = 92) та після закладення до-

сліду у 1975 р. (t
2
 = 42). В якості функціональної 

залежності була обрана логарифмічна параме-
трична функція виду: y = α ± β ln x, де: y – не-
відомий параметр(вміст гумусу); α – коефіцієнт 
параметричної функції; β – коефіцієнт при пояс-
нюючому чиннику; ln – натуральний логарифм; 
x – кількісна характеристика (t – час). Резуль-
тати польових досліджень піддавали статистич-
ному обробітку методом дисперсійного аналізу за 
Б.О. Доспєховим з використанням статистичних 
програм Statistica–8.

Станом на 1925 р. вміст гумусу в чорноземах 
Драбівського дослідного поля при утриманні пере-
логу у шарі 0–20 см становив 6,49%, а у гумусному 
шарі 0–40 см – 5,12%. У варіанті інтенсивного ви-
користання чорноземів вміст гумусу становив від-
повідно 4,86% і 4,56%. Зниження вмісту гумусу від-
носно перелогу становило 0,63% і 0,16%. У 1975 р. 
вміст загального гумусу у час закладення стаціо-
нарного досліду становив 3,82–3,96% у шарі ґрун-
ту 0–20 см та 3,65–3,79 % у шарі ґрунту 0–40 см. 
За 50 років (1925–1975 рр.) чорноземи типові 
втратили гумусу відносно його вмісту при утри-
манні перелогу у шарі ґрунту 0–20 см – 28–30%  
і у шарі ґрунту 0–40 см – 21–23%, а відносно ва-
ріанту інтенсивного використання чорноземів від-
повідно 19–21% і 18–20%. Починаючи з 1975 р. 
закладено стаціонарний дослід, в якому дослід-
жували вплив різних способів обробітку чорнозе-
му на зміну гумусного стану. До 1995 р. градієнт 
зміни вмісту гумусу відносно 1925 р. мав незначну 
флуктуацію, як у бік зниження або зростання не-
залежно від способу обробітку, що пов’язано з пе-
ріодом внесення гною у кількості 30 т/га у посівах 
цукрових буряків або 6 т/га сівозмінної площі. 
Чорнозем типовий з градації середньогумусного 
перейшов у градацію малогумусного. Вірогідно це 
пов’язано з тим, що дегуміфікація перейшла у від-
носно квазірівноважний стан з гумусотворенням 
при певному сформованому рівні надходження 
органіки в ґрунт і незмінності системи удобрення.

Упродовж 1995–2017 рр., коли замість гною 
вносили побічну продукцію, градієнт падіння вміс-
ту гумусу за оранки становив 0,13–0,21% у шарі 
ґрунту 0–20 см і 0,07–0,21% у шарі ґрунту 0–40 см. 
Тоді як за систематичного застосування безполи-
цевого обробітку у шарі ґрунту 0–20 см вміст гу-
мусу зменшився на 0,07–0,10%, а у шарі ґрунту 
0–40 см – на 0,04–0,24%. За поверхневого обробіт-
ку встановлена закономірність для безполицевого 
обробітку ґрунту проявлялася ще більшою мірою.

Встановлено, що незалежно від способу обро-
бітку відбувалась подальша дегуміфікація чор-
нозему, а зниження вмісту гумусу залежало від 
інтенсивності обробітку ґрунту. Середня розра-
хункова річна мінералізація гумусу за 52 роки 
підпорядковувалась встановленій закономірнос-
ті і була найнижчою за поверхневого обробітку 
ґрунту та становила 0,009–00,01% у рік. Градієнт 
зміни вмісту гумусу відносно 1975 р. за оранки 
був від’ємним (–0,51 і –0,38%); за безполицевого 
обробітку градієнт падіння гумусу знизився від-
носно оранки у 3,8–4,6 рази, а за поверхневого 
обробітку встановлено зростання вмісту гумусу 
на +0,21 і +0,03%.

Середня розрахункова мінералізація гумусу 
за 42 роки за оранки була найвищою і знижу-
валася при виконанні безполицевого обробітку 
у 3,5–4,0 рази, а за поверхневого обробітку що-
річне зростання вмісту гумусу становило +0,005% 
і +0,0007% відповідно шарам ґрунту. Логариф-
мічні рівняння трендів динаміки загального гу-
мусу за 92-річний період мали спадний характер 
при достовірному рівні апроксимації (R2>0,4) не-
залежно від способу обробітку ґрунту, а коефіці-
єнти регресії (Кр) при змінній x(t) мали від’ємне 
значення. За безполицевого обробітку Кр змен-
шувалися в 1,31–1,75 рази в 0–20 см шарі ґрун-
ту і в 1,43 рази в гумусному шарі 0–40 см, що 
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свідчить про зниження темпів мінералізації за 
одиницю часу. Оцінка логарифмічних рівнянь 
та трендів динаміки загального гумусу у пері-
од визначення ефективності різних способів об-
робітку ґрунту упродовж 1975–2017 рр. показа-
ла достовірність апроксимації трендів (R2>0,40). 
У 0–20 см шарі чорнозему за оранки коефіцієнт 
регресії при змінній х(t) був вищим у 3,26 рази, 
порівняно з коефіцієнтами регресії трендів за 
безполицевого обробітку, а за поверхневого об-
робітку коефіцієнт регресії при змінній х мав 
додатне значення і був вищим у 11–12 разів, 
що свідчить про зростаючий характер тренду 
нагромадження гумусу. Зростаючий тренд на-
громадження гумусу у 92-річному циклі забез-
печувався на фоні середньої розрахункової міне-
ралізації гумусу у межах 0,0016–0,0021%, що у  
2,25–2,33 рази нижче за варіант наближення до 
умов зростаючого тренду і у 7,3–7,5 рази нижче 
за реальну мінералізацію упродовж 1975–2017 рр.

Розрахунки свідчать, що зростання вмісту за-
гального гумусу, які потрібно було б отримати для 
простого і розширеного відтворення гумусу у ві-
ковому циклі рівноцінні 20–25 т/га і 30–33 т/га  
відповідно шарам ґрунту. Для того, щоб забез-
печити такий приріст вмісту і запасу гумусу за 
42 роки виконання досліджень, необхідно щорічно 
вносити гною 10–12 т/га для простого і 14–15 т/га  
для розширеного відтворення загального вмісту 
гумусу щорічно. У випадку заміни гною на побіч-
ну продукцію стандартизована доза гною (коефі-
цієнт 3,5) за виходом соломи становить 10–12 т/га  
і 14–16 т/га щорічно, що практично недосяжно 
у виробничих умовах. Досягнення стану просто-
го і розширеного нагромадження гумусу забезпе-
чується додатністю трендів зростання гумусу за 
42 роки у час виконання стаціонарного досліду за 
одночасного зниження процесу дегуміфікації за 
92 роки, яку повністю знівелювати неможливо.

Висновки і перспективи подальших дослід
жень. Отже, на підставі прогнозу гумусового ста-
ну чорнозему типового малогумусного виявлено, 
що рівень гумусованості за дії різних систем об-

робітку ґрунту значно змінюється в перші роки 
виконання досліджень. Далі вміст гумусу стабілі-
зувався і повільно змінювався у результаті пере-
ходу процесів гумусотворення в квазірівноваж-
ний стан з деградаційними явищами.

Застосування різних способів обробітку чорно-
зему типового малогумусного упродовж 42 років 
призвело лише до затримки процесів дегуміфі-
кації, що певною мірою стабілізувало мінералі-
зацію гумусу, але не сприяло його збереженню 
та розширеному відтворенню до початкового 
рівня на момент закладення досліду. Зростання 
вмісту гумусу за різних способів обробітку ґрун-
ту відбувався відносно оранки та контрольного 
варіанту без добрив. Для простого і розширеного 
відтворення гумусу у майже віковому циклі необ-
хідно щорічно вносити гною 10–12 т/га для про-
стого і 14–15 т/га для розширеного відтворення 
загального вмісту гумусу щорічно. У випадку за-
міни гною на побічну продукцію стандартизована 
норма гною (коефіцієнт 3,5) за виходом соломи 
становить 10–12 т/га і 14–16 т/га щорічно, що 
практично недосяжно у виробничих умовах.

Просте відтворення гумусу чорнозему типо-
вого можна визначити як досягнення його реаль-
ного вмісту у 2017 р. не менше 90% від вмісту 
початку відліку за 92 роки, що забезпечує мак-
симальне наближення до неспадного циклу трен-
дів динаміки гумусу у майже віковому циклі. 
Якщо вміст гумусу забезпечується у реальному 
вимірі на рівні більшому за 90% від початкового 
вмісту, а тренди динаміки набувають зростаю-
чого характеру, можна констатувати досягнення 
стану розширеного відтворення гумусу.

Дослідження проблем нагромадження гумусу 
або мінералізації у чорноземах потрібно продо-
вжувати у тривалих багатофакторних дослідах 
із встановлення взаємовпливу і взаємозалежності 
основних елементів системи землеробства: науково 
обґрунтованих сівозмін, обробітку ґрунту, удобрен-
ня. Це забезпечить можливість в сучасному земле-
робстві отримати математичні моделі для точнішо-
го прогнозування вмісту гумусу на майбутнє.
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ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛИЧИЯ ГУМУСА  
В ЧЕРНОЗЕМЕ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ  
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕВООБОРОТОВ, УДОБРЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Аннотация
В длительном стационарном опыте на протяжении 1975–2017 гг. обнаружена многолетняя динамика 
наличия общего гумуса в черноземе типичном Левобережной Лесостепи Украины в зависимости от 
применения основных элементов системы земледелия: севооборотов, удобрений и обработки почвы. 
Выяснено, что научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур в севооборотах, ра-
циональное применение удобрений и обработки почвы определяют баланс питательных веществ, что 
способствовало повышению производства сельскохозяйственной продукции. Приведен прогноз изме-
нения наличия гумуса в черноземе типичном малогумусном при различных способах обработки почвы 
до 2050 г. Установлено, что достижение состояния простого и расширенного накопления гумуса обе-
спечивается его повышением во время выполнения стационарного опыта при одновременном снижении 
процесса дегумификации на протяжении 1925–2017 гг.
Ключевые слова: наличие общего гумуса, научно обоснованные севообороты, рациональное удобрение, 
обработка почвы, производительность, сельскохозяйственные культуры.
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DEPENDENCE OF CHANGE OF CONTENT OF HUMUS IS IN BLACK EARTH  
OF LEFTBANK FORESTSTEPPE OF UKRAINE FROM APPLICATION  
OF CROP ROTATIONS, FERTILIZER AND TILL OF SOIL

Summary
In the protracted stationary experience during 1975–2017 found out the long-term dynamics of content of 
general humus in black earth typical of Left-bank Forest-Steppe of Ukraine depending on application of 
basic elements of the system of agriculture: crop rotations, fertilizers and till of soil. It is found out, that 
a scientifically reasonable duty of agricultural cultures is in crop rotations, rational application of fertilizers 
and till of soil is determined balance of nutritives, that assisted the increase of production of agricultural 
goods. A prognosis over of change of content of humus is brought in black earth to typical littlehumus at 
different methods till of soil 2050 to. It is set that the achievement of the state of simple and extended 
piling up of humus is provided by the increase of humus during implementation of stationary experience 
at the simultaneous decline of process of dehumifications during 1925–2017.
Keywords: content of general humus, scientifically reasonable crop rotations, rational fertilizer, till of soil, 
productivity, agricultural cultures.
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ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
УДК 615.324:547.857.4

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ТА АНТИЕКСУДАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ 
ПОХІДНИХ ІЛІДЕНГІДРАЗИДІВ 8ПІПЕРІДІНОТЕОФІЛІНІЛ7ОЦТОВОЇ 

КИСЛОТИ

Дученко К.А., Корнієнко В.І., Ладогубець О.В., Пономаренко О.В., Гаркуша І.В.
Харківська державна зооветеринарна академія

Встановлено, що ЛД
50
 похідних іліденгідразидів 8-піперединотеофілініл-7-оцтової кислоти знаходить-

ся в інтервалі від 320 до 540 мг/кг. На щурах досліджено залежність антиексудативної активності від 
хімічної структури похідних іліденгідразидів 8-піперединотеофілініл-7-оцтової кислоти. Встановлено, 
що найбільшу антиексудативну активність виявила сполука 1-5-нітрофурил-2-пропеніліденгідразид-
8-пиперідінотеофілініл-7-оцтової кислоти, яка зменшувала експериментальний карагеніновий набряк у 
щурів на 36,7% і по активності не поступалася препарату порівняння диклофенаку натрію. Похідні ілі-
денгідразидів 8-піперединотеофілініл-7-оцтової кислоти є перспективною групою органічних речовин для 
проведення направленого синтезу і фармакологічного скринінгу з метою створення на їх основі нових не-
стероїдних протизапальних засобів.
Ключові слова: іліденгідразиди 8-піперединотеофілініл-7-оцтової кислоти, гостра токсичність, антиекс-
удативна активність.

Постановка проблеми. Запалення є най-
більш розповсюдженими симптомом, який 

супроводжує протікання більшості захворювань 
у людини. В розвитку запальної реакції цен-
тральна роль належить лейкоцитам, точніше їх 
міграції в мікроциркуляторному руслі тканин. 
Взаємодія лейкоцитів, тромбоцитів і ендотелію 
в осередку запалення супроводжується молеку-
лами адгезії. Крім того, в реалізації запалення 
приймає участь декілька других медіаторів запа-
лення: іинтерлейкін-1, фактор некрозу пухлин, 
фактор активації тромбоцитів, цитокіни, лейко-
триєн В

4
, а також простагландини. Останні при-

ймають участь в розвитку запальної реакції, а 
також в реалізації виникнення болю і лихоман-
ки. Для лікування даного симптому широко за-
стосовуються нестероїдні протизапальні засоби 
(НПЗЗ) [2, 8]. 

Аналіз останніх досліджень Протизапаль-
ний ефект НПЗЗ пов’язаний з пригніченням 
активності в осередку запалення циклоокси-
генази (ЦОГ-2) – ключового ферменту синтезу 
простагландинів [16], а пригнічення ізоферменту 
ЦОГ-1 приводить до порушення синтезу проста-
гландинів класу Е в слизовій оболонці шлунка 
та розвитку ерозивно-виразкового пошкодження 
шлунка [3; 11; 13].

Порушення синтезу простагландинів ненарко-
тичними аналгетиками приводить до реалізації 
їх основних ефектів – протизапального, знебо-
люючого і жарознижувального. Однак більшість 
препаратів даної групи є високотоксичними, не-
достатньо ефективними та мають ряд побічних 
ефектів [9]. В зв’язку з цим пошук високоефек-
тивних фармакологічних речовин з низькою ток-
сичністю та широкою фармакологічною активніс-
тю залишається актуальним питанням сучасної 
експериментальної фармакології.

Антиексудативні властивості [4; 14; 15] препа-
ратів також відіграють важливу роль у механізмі 

їх периферичної протизапальної дії. Наявність 
та вірогідність антиексудативної активності по-
хідних іліденгідразидів 8-пиперединотеофілініл-
7-оцтової кислоти прогнозовано за резуль-
татами дескрипторного аналізу та програм 
комп’ютерного пошуку.

Невирішенні завдання. Пошук нових високо-
ефективних препаратів з низькою токсичністю 
з метою створення нових протизапальних пре-
паратів є актуальною проблемою сучасної екс-
периментальної фармакології. Встановлено, що 
протизапальну дію виявляють похідні 3-метил-
ксантинів. У звязку з цим при пошуку нових 
протизапальних речовин нашу увагу привернули 
похідні іліденгідразидів 8-піперединотеофілініл-
7-оцтової кислоти [10; 15].

Мета дослідження – вивчити гостру токсич-
ність та залежність антиексудативної активності 
від хімічної структури в ряду похідних іліденгідра-
зидів 8-пиперединотеофілініл-7-оцтової кислоти.

Викладення основного матеріалу. Об'єктом 
дослідження були похідні іліденгідразидів 
8-піперединотеофілініл-7-оцтової кислоти, син-
тез яких здійснено на кафедрі біологічної хімії 
Запорізького державного медичного університе-
ту під керівництвом доктора фармацевтичних 
наук, професора Романенка М.І. [17]. В якості ре-
ферентного препарату використовували дикло-
фенак натрію [6].

Структура похідних іліденгідразидів 8-піпере-
динотеофілініл-7-оцтової кислоти підтверджена 
за допомогою сучасних фізико-хімічних методів 
елементного аналізу, УФ-, ИК-, ПМР- і масспек-
трометрії, зустрічним синтезом, а чистота речовин 
контролювалась методом тонкошарової хромато-
графії. Синтезовані речовини є білими кристаліч-
ними порошками, без запаху, з гірким смаком, не 
розчинні у воді, легко розчинні в діметилфома-
міді, діметилсульфоксиді, практично не розчинні 
в ефірі, етанолі, хлороформі.
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Дослідження гострої токсичності похідних ілі-
денгідразидів 8-піперединотеофілініл-7-оцтової 
кислоти проведено на інтактних білих нелінійних 
мишах вагою 20-24 г. ЛД

50
 вираховували по ме-

тоду Кьорбера [10].
Проведено експериментальні дослідження ан-

тиексудативної активностіпохідних іліденгідрази-
дів 8-піперединотеофілініл-7-оцтової кислоти на 
моделі гострого запального набряку лапок у щу-
рів, викликаного субплантарним уведенням 1% 
розчину карагеніну. Максимальна протизапальна 
активність біологічно активних речовин прояв-
ляється при гострому запальному набряку, який 
супроводжується вираженою ексудацією. Досліди 
проведені на нелінійних щурах, вагою 190-220 г [1]. 
Досліджувані речовини уводили внутрішньоче-
ревно в дозах 0,05 ЛД

50
 у вигляді тонкодисперсної 

водної суспензії, стабілізованої твіном-80, об’ємом 
0,5 мл. Референтний препарат диклофенак натрію 
вводили внутрішньочеревно в дозі ЕД

50
 – 8 мг/кг.  

Контрольній групі тварин аналогічним шляхом 
в тім же об’ємі вводили ізотонічний розчин натрію 
хлориду та твін-80 [7; 10]. 

Через 30 хвилин під апоневроз задньої лапки 
щурів вводили по 0,1 мл 1% водного розчину сус-
пензії карагеніну. За допомогою онкометру ви-
міряли об’єм лапки у щурів до початку досліду 
та через кожну годину протягом 4 годин. Анти-
ексудативну активность визначали за ступенем 
зменьшення експериментального набряку до-
слідних щурів у порівнянні з контрольними гру-
пами і виражали у відсотках. Антиексудативну 
активність визначали за формулою:

А = 100% – 
Ó Ó

Ó
κ ο

κ
−

⋅100, де

А – антиексудативна активність, %
Ук та Уо, відповідно, об’єм лапки в контролі 

і в досліді [7].
При проведенні досліджень тварини зна-

ходились в стандартних умовах віварію згідно 
з нормами і принципами Директиви Ради ЄС 
з питаннь захисту хребетних тварин, яких ви-
користовували для експериментальних та інших 
наукових досліджень [1].

Одержані результати вичислені методами 
варіаційної статистики. Дані представлені у ви-
гляді середнього арифметичного та стандартної 
похибки. Вірогідність різниць між середніми зна-
ченнями визначали за критерієм t Стьюдента 
при нормальному розподіленні. Порівняння груп 
за якісною ознакою проводили за допомогою 
критерію х2. Результати дослідження оброблені 
з застосуванням статистичних пакетів програм 
“Місrosoft Offict Excel 2010”, “STATISTICA 6.0”. 
Статистично значущими вважали відмінності 
при рівні значущості не менше 0,05 [5].

Аналіз результатів дослідження гострої ток-
сичності (табл. 1) при внутрішньочеревному вве-
денні показує, що ЛД

50
 похідних іліденгідрази-

дів 8-піперединотеофілініл-7-оцтової кислоти  
знаходиться в інтервалі від 320 до 540 мг/кг.  
Найбільш токсичною була сполука № 2 – 5-бромо-2- 
гідроксибензиліденгідразид 8-піперединотеофілініл- 
7-оцтової кислоти (ЛД

50
=320 мг/кг). Заміна 

у 7-му положенні 5-бромо-2-гідроксибензил-
іденгідразидного радикала (спол. № 2), на 
5-нітрофурил-2-пропеніліденгідразид оцтової  

кислоти (спол. № 1), індолон-2-іліден-3-гідра-
зид оцтової кислоти (спол.№ 4), 2-бромо-3-
фенілпропеніліденгідразид оцтової кислоти (спол. 
№ 3), 5-бромоіндолон-2-іліден-3-гідразид оцтової 
кислоти (спол. № 5), в молекулі 5-бромоіндолон-
2-іліден-3-гідразид-8-піперединотеофілініл-7-
оцтової кислоти приводить до зменшення гострої 
токсичності вперше синтезованих гетероцикліч-
них органічних сполук.

У відповідності з класифікацією К.К. Сидо-
рова [12] серед досліджених сполук в ряду по-
хідних іліденгідразидів 8-піперединотеофілініл-
7-оцтової кислоти всі 5 сполук відносяться до 
помірно токсичних речовин. 

Результати проведених експерименталь-
них досліджень антиексудативної активності 
вперше синтезованих похідних іліденгідразидів 
8-піперединотеофілініл-7-оцтової кислоти (табл. 2) 
свідчать, що найбільш виражений антиексудатив-
ний ефект проявила сполука № 1 – 5-нітрофурил-
2-пропеніліденгідразид-8-пиперідінотеофілініл-
7-оцтової кислоти, яка в дозі 17,5 мг/кг через 
4 години після введення викликала зменшення 
експери-ментального набряку лапки у дослідних 
щурів на 48,8%. Заміна в 7-ому положенні моле-
кули похідних 8-піперединотеофініліл-7-оцтової 
кислоти 5-нітрофурил-2-пропеніліденгідразидного 
радикала (спол. № 1) на 5-бромо-індолон-2-іліден-
3-гідразидний залишок (спол. № 5) призводить до 
зменшення антиексудативної активності. Так після 
її введення в дозі 27 мг/кг через 4 години спостері-
гали зменшення флогогеного набряку лапки у щу-
рів на 37,1% у порівнянні з контрольною групою. 

Уведення в 7-ме положення молекули  
5-бромоіндолон-2-іліден-3-гідразид-8-піперідино - 
теофілініл-7-оцтової кислоти (спол. № 5) замість 
5-бромоиндолон-2-іліден-3-гідразидного радика-
ла – індолон-2-іліден-3-гідразид оцтової кисло - 
ти замісника (спол. № 4) привело до зменшен-
ня антиексудативного ефекту, який становив 
33,7%. Уведення в оцтовий залишок, який зна-
ходиться в 7-му положенні молекули, 2-бромо-3-
фенілпропеніліденгідразидного фрагменту (спол. 
№ 3), сприяло сповільненню антиексудативної 
активності та зменшення розвитку експеримен-
тального карагенінового набряку лапки щурів 
з 33,7 до 23,4%.

Менш виражену антиексудативну дію (18,6%) 
проявила сполука 2, яка містить у 7-му положенні 
молекули 8-піперединотеофініліл-7-заміщених ілі-
денгідразидівоцтової кислоти 5-бромо-2-гідрокси-
бензиліденгідразид оцтової кислоти замісник.

Можно допустити, що антиексудатив-
ний ефект вперше синтезированих похідних 
8-піперединотеофініліл-7-іліденгідразидівоцтової 
кислоти реалі-зується за рахунок знижения ви-
киду медіаторів запаления з тучних клітин та ін-
гібірування експресії генів, відповідальних за син-
тез запальних цитокінів.

Таким чином, серед досліджених похідних ілі-
денгідразидів 8-піпере-динотеофілініл-7-оцтової 
кислоти виявлена сполука1, яка володіє вираже-
ною антиексудативною дієюі та за активністю не 
поступається реферетному препарату диклофе-
наку натрію.

Висновки.
1. У відповідності з класифікацією К.К. Сидо-

рова гострої токсичності всі 5 сполук в ряду по-
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хідних іліденгідразидів 8-піперединотеофілініл-
7-оцтової кислоти відносяться до помірно 
токсичних речовин. 

2. Виражену антиексудативну актив-
ність проявила сполука 1-5-нітрофурил-2-
пропеніліденідразид-8-пиперідінотеофілініл-
7-оцтової кислоти, яка зменшувала експери -  
ментальний карагеніновий набряк на 37,1% і по 

активності не поступалася дії диклофенаку на-
трію.

3. Похідні іліденгідразидів 8-піперединотеофі-
лініл-7-оцтової кислоти є перспективною групою 
органічних речовин для проведення направлено-
го синтезуі фармакологічного скринінгу з метою 
створення на їх основі нових нестероїдних про-
тизапальних засобів.

Таблиця 1
Гостра токсичність похідних іліденгідразидів 8піперединотеофілініл7оцтової кислоти

 

N

N

N

N

O

O N

CH3

CH3

R

№ Шифр R ЛД50, мг/кг
1 γ-8624 5-нітрофурил-2-пропениліденгідразид оцтової кислоти 420,0 ±38,2
2 γ-8625 5-бромо-2-гідроксибензиліденгідразид оцтової кислоти 320,0 ±21,7
3 γ-8626 2-бромо-3-фенілпропеніліденгідразид оцтової кислоти 480,0 ±31,7
4 γ-8627 індолон-2-іліден-3-гідразид оцтової кислоти 350,0 ±37,2
5 γ-3132 5-бромоіндолон -2-іліден-3-гідразид оцтової кислоти 540,0±36,5

Таблица 2
Антиексудативна активність похідних іліденгідразидів  
8піперединотеофілініл7оцтової кислоти, М± m, (n=7)

№ 
сполуки Хімічна назва речовин Доза, 

мг/кг

Антиексудативна активність
Об’єм лапки через 

4 години, мл
% угнетения 
отека лапки

1 5-нітрофурил-2-пропеніліденгідра-зид-8-
піперідінотеофілініл-7-оцтової кислоти 17,5 1,43±0,13* 37,1

2 5-бромо-2-гідроксибензиліденгідразид-8-
піперідінотеофілініл-7-оцтової кислоти 16,0 1,85±0,01 18,6

3 2-бромо-3-фенілпропеніліден-гідразид 
-8-піперідінотеофілініл-7-оцтової кислоти 24,0 1,74±0,12* 23,4

4 індолон-2-іліден-3-гідразид-8-піперідінотеофілініл- 
7-оцтової кислоти уксусной кислоты 21,0 1,28±0,10* 33,7

5 5-бромоіндолон -2-іліден-3-гідразид- 
8-піперідінотеофілініл-7-оцтової кислоти 27,0 1,70±0,12* 24,1

Диклофенак натрію 8,0 1,18±0,11* 48,1
Інтактний контроль – 2,27±0,14 100

Примітка: * – p < 0,05,щодо інтактного контролю
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ И АНТЭКССУДАТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ИЛИДЕНГИДРАЗИДОВ 
8ПИПЕРИДИНОТЕОФИЛЛИНИЛ7УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

Аннотация
Установлено, что ЛД

50
 производных илиденгидразидов 8-пиперединотеофиллинил-7-уксусной кислоты 

находится в интервале от 320 до 540 мг/кг. В опытах на крысах изучена зависимость антиэкссудативной 
активности от химической структуры производных илиденгидразидов 8-пиперединотеофиллинил-7-
уксусной кислоты. Наибольшую антиэкссудативную активность проявило соединение 1-5-нитрофурил-
2-пропенилиденидразид-8-пиперидинотеофиллинил-7-уксусной кислоты, которое у опытных крыс 
уменьшало экспериментальный каррагениновый отек лапки на 36,7% и по активности не уступало пре-
парату сравнения диклофенаку натрия. Производные илиденгидразидов 8-пиперединотеофиллинил-
7-уксусной кислоты являются перспективной группой органических веществ для проведения даль-
нейшего целенаправленного синтеза и фармакологического скрининга с целью создания на их основе 
новых более безопасных нестероидных противовоспалительных препаратов.
Ключевые слова: илиденгидразиды 8-пиперединотеофиллинил-7-уксусной кислоты, острая токсич-
ность, антиэкссудативная активность.

Duchenko K.A., Korniienko V.I., Ladohubets O.V., Ponomarenko O.V., Harkusha I.V.
Kharkiv State Zooveterinary Academy

INVESTIGATION OF ACUTE TOXICITY  
AND ANTIEXUDATIVE ACTIVITY OF DERIVATIVES  
OF YLIDENE HYDRAZIDES 8PIPERIDINOTOOFILINYL7ACETIC ACID 

Summary
It is determined that LD

50
 of derivatives of 8-piperidinotoofilinyl-7-acetic acid are in the interval from 

320 to 540 mg/kg. The dependence of anti-exudative activity from a chemical structure of derivatives 
of 8-piperidinotoofilinyl-7-acetic acid is tested for rats. It is established that the compound 1-5-nitrofu-
ril-2-propenilidehrazid-8-pyperidinoteopnilin-7-acetic acid shown the most anti-exudative activity which 
was reducing carrageenan edema of rats by 36,7%  and didn’t yield in activity to comparative drug as 
diclofenac sodium. The derivatives of ylidene hydrazides 8-piperidinotoofilinyl-7-acetic acid are a perspec-
tive group of organic substances for performance of streamlined synthesis and pharmacological screening 
with a view to develop the new non-steroidal anti-inflammatory medicine based on them.
Keywords: ylidene hydrazides 8-piperidinotoofilinyl-7-acetic acid, acute toxicity, anti-exudative activity.
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ  
БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST

Нестерак Р.В.
ДВНЗ «Івано-франківський національний медичний університет»

Гасюк М.Б.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Емпірично досліджено якість життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) з гострим коронар-
ним синдромом (ГКС), без елевації сегмента ST, з консервативною чи інвазивною тактикою лікування. 
Здійснено комплексний аналіз причини зміни якості життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС). 
Сформульовано рекомендації, щодо вибору стратегії реабілітації кардіологічного хворого.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця (ІХС), гострий коронарний синдромом (ГКС), консервативна чи 
інвазивна тактика лікування, якість життя.

Постановка проблеми. Ішемічна хвороба 
серця (ІХС) залишається однією з причи-

ни зниження працездатності, інвалідності та ви-
сокого рівня смертності населення в Україні. 

Оцінка якості життя людини, у якої діагнос-
товано ішемічну хворобу серця, набуває все 
більшого значення у світовій медичній та пси-
хологічній практиці як показник загального ста-
ну пацієнта, ефективності лікувальних та реабі-
літаційних заходів, як прогностичний показник 
розвитку захворювання, а також як важливий 
фармакоекономічний критерій оцінки стратегій 
лікування та реабілітації такого хворого.

Якість життя є характеристикою на основі 
суб'єктивного сприйняття фізичного, психологіч-
ного, емоційного і соціального функціонування. 
У медицині якість життя – рівень благополуч-
чя і задоволення тими сторонами життя, на які 
впливає хвороба чи її лікування. Якість життя 
хворої людини є інтегральною характеристикою 
її стану, що складається з фізичного, психоло-
гічного, соціального компонентів, кожен із яких 
у свою чергу включає цілий ряд складових, на-
приклад, фізичний – симптоми захворювання, 
можливість виконання фізичної роботи, здат-
ність до самообслуговування; психологічний – 
тривогу, депресію, ворожу поведінку; соціаль-
ний – соціальну підтримку, роботу, громадські 
зв'язки тощо [5]. 

 Оцінка якості життя важлива не лише для 
визначення стану пацієнта на даний момент, 
вона може впливати і на вибір тактики реабіліта-
ції. Оптимальним вважається лікування, яке не 
лише збільшує тривалість життя, але і покращує 
його якість. Важливим при цьому є безпосередня 
участь пацієнта в оцінці свого стану та актив-
не його залучення до співпраці, оскільки тіль-
ки хворий може надати адекватну інформацію 
про ступінь задоволення аспектами свого життя, 
пов'язаними безпосередньо з симптомами захво-
рювання та його психологічними, соціальними 
та іншими наслідками [4].

Нагадаємо, що клінічними проявами ішеміч-
ної хвороби серця є безбольова ішемія, стабіль-

на і нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда 
(ІМ), серцева недостатність та раптова смерть. 
Окремої уваги заслуговують пацієнти з го-
стрим коронарним синдромом (ГКС). Основою 
причиною дестабілізації є розрив або ерозія 
атеросклеротичної бляшки з тромбозом різного 
ступеня. 

Виділяють дві категорії пацієнтів на основі 
даних ЕКГ:

1. Пацієнти з гострим болем у грудях, стій-
кою елевацією сегмента ST тривалістю понад 
20 хвилин. У таких хворих виникає гостре повне 
перекриття коронарної артерії із розвитком ін-
фаркту міокарда (ІМ) та елевацією сегмента ST. 
Мета лікування на цьому етапі – швидка репер-
фузія за допомогою первинної ангіопластики або 
фібринолітичної терапії.

2. Пацієнти з гострим болем у грудях, але 
без елевації сегмента ST. Серед можливих ме-
ханізмів може бути спазм коронарних арте-
рій (стенокардія Принцметала), нестенозуюча 
бляшка, ускладнена гострим тромбозом із по-
дальшою реканалізацією, коронарна емболізація 
та «синдром Х». Метою лікування є зменшення 
ішемії та симптомів, контроль ЕКГ, повторне 
вимірювання рівня маркерів некрозу міокарда. 
В залежності від рівня тропонінів встановлюєть-
ся діагноз – нестабільна стенокардія або ІМ без 
елевації сегмента ST.

Надання допомоги хворим з ГКС полягає 
у реалізації етапів діагностичних та терапевтич-
них заходів, індивідуальний підхід до кожного 
пацієнта із врахуванням анамнезу, клінічного 
стану, доступних фармакологічних і нефарма-
кологічних методів лікування. Використовується 
дві тактики лікування:

1. Консервативна тактика проводиться хворим 
із ГКС без елевації ST, відповідно до протоколів 
надання медичної допомоги. Включає у себе ме-
дикаментозне лікування із застосуванням анти-
тромбоцитарних препаратів (ацетилсаліцилова 
кислота, тієнопіридинові похідні), антикоагулян-
тів (не фракціонований гепарин, низькомолеку-
лярні гепарини), антиішемічної терапії (бета-бло-
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катори, нітрати, блокатор кальцієвих каналів), 
статинів, інгібіторів АПФ.

2. Інвазивна тактика лікування полягає у про-
веденні коронарної ангіографії для оцінювання 
анатомічних особливостей та вибором подальшо-
го об’єму втручання. У хворих із ГКС без еле-
вації ST проводиться малоінвазивне коронарне 
втручання (ЧКВ) із постановкою стента у ін-
фаркт-залежну коронарну судину. В залежнос-
ті від термінів проведення існують такі стратегії 
втручання: термінове (< 2 год після першого про-
яву), раннє інвазивне (< 24 год) часу постанов-
ки), відстрочене (протягом 72 годин). При виборі 
тактики лікування враховується клінічний стан, 
супутні захворювання та їх вираженість, розпо-
всюдженість коронарного атеросклерозу, харак-
теристика уражень (уніфікований клінічний про-
токол екстреної, первинної, вторинної, третинної 
медичної допомоги та медичної реабілітації «Го-
стрий коронарний синдром без елевації сегмента 
ST», наказ МОЗ України 03.03.2016 №164) [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Уперше термін ЯЖ використовувся в «Annals of 
Internal Medicine», 1966 рік, де J.R. Elkkinton опу-
блікував статтю під назвою «Медицина і якість 
життя», присвячену проблемі трансплантаційної 
медицини, Якість життя визначено як гармонію 
між внутрішнім світом людини і між людиною 
і світом, до якої прагнуть пацієнти, лікарі і сус-
пільство.

Нині концепція ЯЖ сприймається як гуманіс-
тичний напрям в медичній практиці (І.В. Абра-
мова, І.Я. Гурович, Н.О. Марута, Т.В. Пань-
ко, Н.Н. Петрова, М.Ю. Поливяная, J.H. Foster, 
K.L. Kraemer, J.E. Mezzich). 

Постановка проблеми. Дослідження осо-
бливостей якості життя кардіологічного хворо-
го дасть змогу виокремити та диференціювати 
причини зниження якості життя такого хворого. 
Припускаємо, що причинами зниження якос-
ті життя є: захворювання та обрана тактика 
лікування, вікові та статеві особливості, тип 
ставлення до хвороби, соціальні чинники, тощо. 
Розділення таких причин дозволить розробля-
ти програми реабілітації хворих з урахуванням 
чинників впливу та із залученням відповідних 
спеціалістів.

Мета дослідження – диференційний аналіз 
якості життя пацієнтів у яких діагностовано іше-
мічну хворобу серця (ІХС) з гострим коронарним 
синдромом (ГКС), без елевації сегмента ST, з кон-
сервативною чи інвазивною тактикою лікування.

Завдання дослідження.
1. Емпірично дослідити якість життя па-

цієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) з го-
стрим коронарним синдромом (ГКС), без елевації 
сегмента ST, з консервативною чи інвазивною 
тактикою лікування.

2. Здійснити комплексний аналіз причини 
зміни якості життя пацієнтів з ішемічною хворо-
бою серця (ІХС) .

3. Сформулювати рекомендації щодо вибо-
ру стратегії реабілітації кардіологічного хворого.

Виклад основного матеріалу. База дослі-
дження: Івано-Франківський обласний клініч-
ний кардіологічний центр, інфарктне відділення 
№ 2 та реабілітації. Дослідження проводилось 
з листопада 2015 по грудень 2017 року.

Вибірка. Нами діагностовано 135 пацієнтів 
стаціонару у яких діагностовано ішемічну хво-
робу серця (ІХС) з гострим коронарним син-
дромом (ГКС), без елевації сегмента ST, яким 
за медичними показниками була призначена 
консервативна чи інвазивна тактика лікуван-
ня. Досліджувані розподілені за тактикою лі-
кування (консервативна чи інвазивна). Розкид 
вибірки за віком та статтю відповідає популя-
ції (табл. 1). 

Таблиця 1
Вікові характеристики досліджуваних

Вік Стать
NSTEMI (n=135)

Консервативне 
(n=60)

Стентування 
(n=75)

менше 
45 років

жін. - -
чол. - 2 (2,67%)

Всього 1 (1,67%) 2 (2,67%)

45-59 років
жін. 5 (8,33%) 4 (5,33%)
чол. 10 (16,67%) 22 (29,33%)

Всього 15 (25,00%) 26 (34,67%)

60-74 років
жін. 13 (21,67%) 13 (17,33%)
чол. 15 (25,00%) 18 (24,00%)

Всього 28 (46,67%) 31 (41,33%)

75 і більше 
років

жін. 10 (16,67%) 6 (8,00%)
чол. 7 (11,67%) 10 (13,33%)

Всього 17 (28,33%) 16 (21,33%)
Всього 60 (44%) 75 (56%)

Методи дослідження
Основним діагностичним методом досліджен-

ня став Сіетлський опитувальник та SF-36 – ко-
ротка форма неспецифічного опитувальника для 
визначення якості життя (The 36-Item Short 
Form Health Survey); додаткові: бесіда, спосте-
реження; застосовано адекватні методи статис-
тичної обробки отриманої інформації.

Діагностика відбувалась суцільним методом, 
після перебування хворого у Відділенні анес-
тезіології та реанімації з палатами інтенсивної 
терапії, де був встановлений діагноз, визначена 
тактика лікування (консервативна чи інвазивна) 
і пацієнт переводиться у реабілітаційне відділен-
ня. Саме на цьому етапі проводиться діагностика 
якості життя пацієнта.

Психолог, зі згоди лікаря, пропонував хво-
рим взяти участь у дослідженні. Запинання 
були представлені на стандартизованих блан-
ках і хворий у присутності психолога давав від-
повіді на запитання, або (за бажанням пацієнта) 
питання зачитувались та письмово фіксувались 
відповіді респондентів. Оцінка якості життя за 
допомогою опитувальника SF-36 складається із 
36 питань, об'єднаних у 8 шкал Аналізувалися 
шкали: фізичне функціонування (PF), рольове 
функціонування, обумовлене фізичним станом 
(RP), інтенсивність болю (BP), загальний стан 
здоров'я (GH), життєва активність (VT), соці-
альне функціонування (SF), рольове функціо-
нування, обумовлене емоційним станом (RE), 
психічне здоров'я (MH). Результати опитуван-
ня при консервативній та інвазивній тактиці 
лікування хворих з гострим коронарним син-
дромом, без елевації сегмента ST представлені 
у табл. 2.
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Таблиця 2

Якість життя пацієнтів з ішемічною хворобою 
серця (ІХС) з ГКС, без елевації сегмента ST

Шкали якості життя

При поступленні 
в реабілітаційне відділення
Консервативна 

тактика 
лікування

Інвазивна 
тактика 

лікування
Фізичне 
функціонування (PF) 44±21 52,4±20

Рольове 
функціонування, 
обумовлене фізичним 
станом (RP)

39,3±25,4 43,3±25

Інтенсивність болю (BP) 45,5±23,6 50,1±22,6
Загальний стан 
здоров'я (GH) 38,9±14 45,3±14,5

Життєва активність (VT) 49,8±18 51,4±16
Соціальне 
функціонування (SF) 45,9±20 53,9±22

Рольове 
функціонування, 
обумовлене емоційним 
станом (RE)

42,55±28 45,71±28

Психічне здоров'я (MH) 45,1±16,5 48,1±17,2

Аналіз результатів дослідження пацієнта піс-
ля переведення до реабілітаційного відділення 
показує, що існує істотна різниця між показни-
ками пацієнтів у залежності від обраної тактики 
лікування. Високі показники за шкалою «Фізич-
не функціонування» (PF) в цілому вищі у хво-
рих які отримали інвазивну тактику лікування. 
Причинами великого розкиду значень за шкалою 
є інтенсивність нападу, швидкість отримання 
першої допомоги, вік, тривожність, тип ставлен-
ня до хвороби, тощо.

Так, вищі показники у молодших пацієнтів 
(45-59 років та молодших) зумовлений фізичним 
ресурсом організму, і це характерно для обох 
груп. Підсилюється ефект у тих, хто вперше зі-
ткнувся з хворобою. Низькі показники у пацієн-
тів цієї вікової категорії характерні для людей 
з іпохондричним та обсесивно-фобійним типом 
ставлення до хвороби: спостереження за такими 
пацієнтами дає можливість припускати що хво-
роба для них є чинником фрустрації і, як на-
слідок, виникає фіксація на симптомах хворо-
би, порушення тілесного образу «Я» і соціальна 
дезадаптація. Надвисокі показника характерні 
для людей з ейфорійним чи ергопатичним типом 
ставлення до хвороби. Для перших характерни-
ми є надмірна бравада, безпечність, ігнорування 
симптомів хвороби, тощо. Ергопатичне ставлення 
до хвороби провокує ігнорування захворювання, 
сприйняття його як виклику: такий хворий вва-
жає, що можливо подолати симптом вольовими 
зусиллями тощо. 

Низькі показники за фізичним функціонуван-
ням ((PF)) у групі з консервативною тактикою 
лікування обумовлені, перш за все, віком хворо-
го, тяжкістю захворювання, часом перебування 
у Відділенні анестезіології та реанімації з пала-
тами інтенсивної терапії, незначними відчуття-
ми покращенням клінічного стану, перспективою 
довготривалого лікування. Серед молодших па-
цієнтів низькі показники також характерні для 
дисгармонійних типів ставлення до хвороби, зо-

крема іпохондричного. Так, хворі, які отримали 
консервативну тактику лікування, низько оці-
нюють свої можливості у виконанні повсякден-
них обов’язків (шкала – рольове функціонування 
(RP)), вони відчувають, що їх повсякденна ді-
яльність значно обмежена хворобою. Додатковий 
аналіз причин великого розкиду значень за по-
казником шкали показав, що величина показни-
ка залежить від низки чинників: інтенсивності 
нападу, усвідомлення вітальної загрози швидко-
сті та якості отримання першої допомоги, віку, 
коморбідності, тривожності, типу ставлення до 
хвороби, тощо. У групі найстарших пацієнтів 
(75 і більше років) наднизькі показники детер-
міновані не тільки хворобою, але й віковими змі-
нами досліджуваних і страх втрати контролю 
над своїм життям провокує прискіпливий аналіз 
втрат своїх можливостей і негативні прогнози 
щодо майбутнього. 

Хворі які отримали інвазивну тактику ліку-
вання, відчувають різку зміну стану: з одного 
боку – вони пережили хвилювання під час при-
йняття рішення про інвазивне втручання, з ін-
шого – сама процедура була менш травматичною 
ніж очікування і відбулося значне покращення 
фізичного стану, що підтвердило вірність ви-
бору та додало надія на повернення до звичних 
ролей. Молодші пацієнти стверджують, що «не 
втрачають позицій», «все ще попереду», старші 
надіються на можливість справлятися з побутом 
самостійно після виходу з лікарні.

Суб’єктивно оцінюють «Інтенсивність болю» 
(BP) як таку, яка значно заважає виконувати по-
всякденну діяльність, обмежує активність саме 
пацієнти з консервативною тактикою лікування, 
хоча розкид значень також є великим. Значно 
позитивніше оцінюють свій стан, і саме больо-
ві відчуття, пацієнти з інвазивною тактикою лі-
кування: оперативне втручання надає швидкий 
ефект, різниця між станом під час нападу та ак-
туальним станом після переведення у реабіліта-
ційне відділення є відчутною. Низькі результати 
за шкалою характерні для пацієнтів з дисгармо-
нійними типами ставлення до хвороби, для паці-
єнтів з повторними нападами, з коморбідністю, 
високим рівнем тривожності, тощо.

Шкала «Загальний стан здоров’я» (GH) допо-
магає оцінити хворим свій стан здоров’я зараз 
і перспективи майбутнього лікування. Низькі бали 
за шкалою у пацієнтів з консервативною такти-
кою лікування свідчать про недовіру до виздо-
ровлення, знецінення прогресу між станом під час 
нападу і актуальним станом; цей показник пока-
зує також і недовіру до самого процесу лікування. 
Низькі показники характерні для людей пізнього 
старечого віку (80 років і вище). Дієвими є і по-
передньо означені причини великого розкиду зна-
чень за шкалою. Вищі показники за шкалою у па-
цієнтів з інвазивною тактикою лікування можна 
пояснити вірою у виздоровлення, відчуття прогре-
су у лікуванні, довіру до його процесу, прийняття 
перспективи позитивних результатів лікування. 
Цікавою особливістю є декларація прийнятих рі-
шень щодо змін у повсякденному житті. В цілому 
такі пацієнти вище оцінюють свій загальний стан, 
є більш оптимістично налаштованими .

Особливу інформацію несе шкала «Життє-
здатність» (VT). Цікавим є те, що значущої різ-
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ниці за шкалою відносно чинника «тактика лі-
кування» не виявлено. Показники для обох груп 
є невисокими, пережитий напад, інтенсивна до-
помога, страх, пережитий при поступленні у лі-
кувальний заклад і процеси прийняття хвороби 
забрали фізичні сили і психічну енергію у людей, 
стомили їх на фізичному та емоційному рівнях, 
їх життєва активність знижена. Цей показник 
показує і страх пацієнта за майбутнє, перед дов-
готривалими процесами реабілітації і перед по-
требою змін у їх життєвому укладі. Показовим 
є нижчий розкид значень за цією шкалою, може-
мо відзначити своєрідну одностайність пацієнтів.

Істотна різниця між показниками і за шкалою 
«Соціальне функціонування» (SF). Досліджувані 
з консервативною тактикою лікування вважа-
ють, що хвороба значно обмежує їх соціальну 
активність, кількість та якість контактів змен-
шена. Якість спілкування страждає, на думку 
респондентів, саме через погіршення фізичного 
та емоційного стану. 

Не набагато вищі показники групи з інвазив-
ною тактикою лікування, та все ж ця категорія 
пацієнтів, відчуваючи обмеження у соціальному 
функціонуванні, більш позитивно налаштова-
ні і мають надію на відновлення своєї соціальної 
активності. Спостереження та бесіда показують, 
що швидка зміна самопочуття, покращення фі-
зичного стану у порівнянні з недалеким минулим 
покращують емоційний стан хворого. Вищі по-
казники характерні для чоловіків працездатного 
віку, у яких до прояву симптомів захворювання 
була висока соціальна активність. Нижчі показ-
ники характерні для чоловіків старшого віку, які 
в минулому займали керівні посади чи за профе-
сією перебували у центрі соціальних подій; вікове 
зниження соціальної активності підсилюється по-
гіршенням здоров’я. Низькі показники характерні 
і для пацієнтів з повторними проявами хвороби 
та дисгармонійними типами ставлення до хвороби. 

Шкала «Рольове функціонування, обумовлене 
емоційним станом» (RE) оцінює ступінь, у якому 
емоційний стан заважає виконанню повсякденної 
діяльності. Низькі показники за шкалою у двох 
групах досліджуваних демонструють суб’єктивне 
відчуття втрати контролю над важливою частин-
ною життя пацієнта. Так як переважаюча кіль-
кість досліджуваних є чоловіками і повсякденна 
діяльність є важливою частиною їх життя, то 
втрата цих можливостей негативно впливає на 
емоційний стан. Пацієнти, що отримали інвазив-
ну тактику лікування, відзначають вплив страху 
перед втручанням та відчуття емоційної уразли-
вості після втручання: більшість наголошують на 
переоцінці важливості сім’ї, значенні підтримки 
рідних у важку хвилину прийняття рішення. Пе-
редаючи частину відповідальності за своє життя 
рідним, вони приймають зміну свого рольового 
статусу. Пацієнти, що отримали консервативну 
тактику лікування, відзначають, що їхня хворо-
ба – це рубіж, коли треба змиритись з хворобою, 
прийняти нові правила життя. В обох групах 
є великий розкид значень за показником. Мо-
жемо відзначити чіткий зв'язок розкиду значень 
з віком та статтю пацієнтів. Чим молодша люди-
на (вікова група 45-59 років), тим більші надії на 
повернення до звичного стилю життя зі збере-
женням особливостей рольового функціонування. 

Відмінністю є більш оптимістичне налаштуван-
ня пацієнтів із інвазивною тактикою лікування, 
швидкі покращення стану дають надію на подо-
лання захворювання і його наслідків. Саме у мо-
лодших пацієнтів вища мотивація до зміни стилю 
життя, подальшої реабілітації. Жінки цієї групи 
багато планують, визначають стратегії свого по-
дальшого життя. Старші жінки (75 і більше років) 
більше аналізують минуле, відзначають жаль за 
зробленим / не зробленим, шукають причини за-
хворювання, жаліються на втрату своїх можли-
востей. Старші чоловіки (75 і більше років) теж 
відзначають втрату можливостей, згадують про-
фесійні ролі, аналізують стреси пов’язані з ді-
яльністю, планують діяльність пов’язану з хобі. 

Молодші пацієнти з консервативною такти-
кою теж планують збереження свого рольового 
функціонування, але вони є менш оптимістични-
ми, демонструють більше страхів. Старші пацієн-
ти мають низькі значення за показником і демон-
струють загальну втому у різних сферах життя. 
На контакт ідуть важче.

Шкала «Психічне здоров’я» (МН) характери-
зує настрій, наявність депресії, тривоги та є за-
гальним показником позитивних емоцій. І у цій 
шкалі є різниця між показниками груп дослі-
джуваних, вищі показники спостерігаємо у групі 
з інвазивною тактикою лікування, нижчі з кон-
сервативною.

Додатковий аналіз результатів за додатковими 
методами які вивчають рівень тривоги та депресії 
дав змогу оцінити вікову динаміку їх прояву у па-
цієнтів. Так, у пацієнтів, молодших 45 років, ви-
явлено при можливих високих рівнях ситуативної 
тривоги, депресія практично відсутня, ці відомості 
потребують додаткового аналізу так як кількість 
досліджуваних не є достатньою. Віковий проміж-
ок 45-59 років характеризується високим рівнем 
тривоги і депресії у жінок і нижчим у чоловіків, 
віковий період 60-74 роки характерний дещо не-
сподіваним зниженням депресії у обох статей (це 
зниження можем спостерігати і в старшому віці). 
Причини таких результатів потребують більш 
глибокого подальшого дослідження.

Висновки і пропозиції.
1. Дослідження особливостей якості життя 

кардіологічного хворого є валідним способом оцін-
ки якості та дієвості кардіореабілітаційних захо-
дів. Така діагностика забезпечує оцінку окремого 
досліджуваного, що в подальшому дозволить за-
безпечити індивідуальний підхід у реабілітації до 
кожного пацієнта із врахуванням анамнезу, клініч-
ного та психологічного стану, доступних фармако-
логічних і нефармакологічних методів лікування.

2. Комплексний аналіз причини зміни якос-
ті життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця 
(ІХС), з гострим коронарним синдромом (ГКС) 
без елевації сегмента ST дозволяє визначити 
причини зниження якості життя такого хворо-
го. Зокрема, виявлено відмінності якості життя 
пацієнтів на першому етапі реабілітації, доведе-
но, що існує залежність якості життя від обраної 
тактики лікування. Встановлено, що за більшістю 
шкал вища якість життя у пацієнтів, що отрима-
ли інвазивну тактику лікування, що зумовлено, 
яскравими змінами клінічного стану пацієнта.

3. У ході дослідження підтверджено, що ва-
гомими причинами зниження якості життя хво-
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рого є вікові, індивідуально-психологічні та ста-
теві відмінності. Не менш значущими є соціальні 
чинники та тип ставлення до хвороби. На фізич-
ну компоненту якості життя впливають: швид-
кість надання допомоги, коморбіднісь, вікові осо-
бливості; на психологічну: ставлення до хвороби, 
її тривалість тривога, депресія тощо.

4. Диференціація виявлених факторів до-
зволить розробляти програми реабілітації хворих 
з урахуванням чинників впливу та залучення 
відповідних спеціалістів. Реабілітація кардіоло-
гічного хворого повинна включати: медичну, фі-
зичну та психологічну частини із збереженням 
індивідуального підходу до пацієнта. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ  
БЕЗ ЕЛЕВАЦИИ СЕГМЕНТА ST

Аннотация 
Эмпирически исследованы качество жизни пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) с острым 
коронарным синдромом (ОКС) без элевации сегмента ST, с консервативной или инвазивной тактикой 
лечения. Осуществлен комплексный анализ причин изменения качества жизни пациентов с ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС). Сформулированы рекомендации по выбору стратегии реабилитации 
кардиологического больного.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца (ИБС), острый коронарный синдромом (ОКС), консер-
вативная или инвазивная тактика лечения, качество жизни.

Nestеrak R.V.
Ivan Franko National Medical University
Gasyuk M.B.
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

LIFE QUALITY OF PATIENTS  
WITH ACUTE CORONARY SYNDROME  
WITHOUT ST SEGMENT ELEVATION

Summary
The life quality of patients with coronary heart disease (CHD) with acute coronary syndrome (GCS), 
without elevation of the ST segment, with conservative or invasive treatment tactics is empirically inves-
tigated. A comprehensive analysis of the causes of the patients’ with ischemic heart disease (CHD) life 
quality changes has been performed. Recommendations on choosing a cardiologic rehabilitation strategy 
are formulated.
Keywords: ischemic heart disease (CHD), acute coronary syndrome (SCS), conservative or invasive therapy,  
quality of life.
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This paper presents thecurrent state of problems concerning the mechanisms of gastric lesions in patients 
with chronic kidney disease (CKD). Presents the current views of scientists Nephrology and Gastroenterolo-
gy attherelationship between Helicobacterpylori (HP)-mediated diseases of the stomach and duodenum and 
progression of chronic kidney disease. The paper studied the dynamics of systemic and local content of pros-
taglandin E

2
 in patients with chronic kidney disease stage II and III, determined by the long course of chronic 

or recurrent pyelonephritis with the presence of erosive and ulcerative lesions of the stomach and duodenum. 
Keywords: chronic kidney disease, chronic pyelonephritis, prostaglandin E

2
, erosive and ulcerative lesions of 

the stomach and duodenum, mukogen. 

Formulation of the problem. PgE2, PgI2 are 
generally recognized be able to contribute 

to the restoration of the mucous membrane of the 
stomach (MMS), positively affecting morphologi-
cal changes, status of peroxide oxidation of lipids, 
proliferative activity of epithelial cells and depth 
of Hp. Now this concept is universally recognized 
[1; 6; 7; 12; 13]. 

Hp has a systemic effect on all processes in the 
stomach. This processes have a direct pathogenic 
effect on the kidneys in patients with chronic kid-
ney disease (CKD). The damaging influence of ag-
gressive factors of systemic action increases with 
the growth of the degree of CKD. It leads to an 
acceleration of the progress of the CKD [4; 13]. 

Patiens with CKD and erosive-ulcerative lesions 
of the stomach and duodenum have an increase in 
the allocation of inflammatory mediators such as renal 
prostanoids (prostaglandins and thromboxanes),deri-
vates of arachidonic acid, histamine and bradykinin 
etc. Some of them, especially PgЕ2, contribute to in-
creased mucus secretion in MMS and some other ef-
fects. They are widely discussed in the literature and 
cause controversial conclusions [1; 3; 7; 8; 16]. 

Pathogenic microorganisms cause same changes 
in the mucous membrane of the kidney pelvis and 
cavity as Hp causes in MMS. Macrophages, lym-
phocytes, neutrophils and monocytes are activat-
ed, which causes the formation of inflammatory 
mediators such as renal prostanoids (prostaglandin 
E

2
 and thromboxanes), derivatives of arachidonic 

acid [9; 14; 15]. 
Renal prostanoids (prostaglandins and throm-

boxanes) are involved in the regulation of renal 
hemodynamics, tubular transport of ions, as well 
as renin secretion. Besides they can be active par-
ticipants, inflammatory mediators under the influ-
ence of damaging factors (inflammatory substances, 
toxic changes in CKD) [2; 3; 4; 9]. Two forms of cy-
clooxygenases (COG) are expressed in the kidneys:

1) Structural (COX 1)
2) Induced (COX 2)

COX-1 is synthesized in the body constantly 
under normal conditions and provides products of 
prostaglandins PgE2, PgI2. It improving the pro-
tective properties of the mucous membrane of the 
stomach [7; 9]. PgE2 increases the secretion of mu-
cus and bicarbonates and suppresses the secretion 
of hydrochloric acid. PgE2 increases the secretion 
of mucus and bicarbonates, suppresses the secre-
tion of hydrochloric acid. PgI2 maintains the opti-
mal level of hemodynamics in the microcirculatory 
system, normalizes the state of the membranes of 
the labrocytes and lysosomes, regulates the func-
tion of the blood vessel epithelium, activates cell 
proliferation in the regeneration processes and 
suppresses the production of free radicals and en-
zymes by neutrophils. 

COX-2 is synthesized in inflammation. It pro-
vides the synthesis of proinflammatory prosta-
glandins. Causes characteristic signs of inflamma-
tion such as spasm vessels of the microcirculation 
system, exudation to the inflammatory site, pain 
and fever [5; 8; 9; 10]. 

Unresolved tasks. The questions to the patho-
genetic justification of differentiated treatment of 
patients with the combined diseases of the kidney 
and the gastrointestinal tract are relevant. Because 
polyorganic pathology has its own pathways and 
changes the overall clinical picture of the patient. 

The purpose. To study the dynamics of system-
ic and local content of prostaglandin E

2
 in patients 

with chronic kidney disease II and III stages, due 
to the long course of chronic recurrent pyelone-
phritis with the presence of erosive-ulcerative 
stomach lesions under the influence of mucogens. 

Materials and methods. 105 patients with CKD 
II-III stages were examined, due to prolonged 
course of chronic pyelonephritis with the presence 
of Hp-negative (and with the previous eradication 
of this pathogen) erosive-ulcerative lesions of the 
stomach (EULS) with preserved secretory function 
and patients with CKD without EULS. The survey 
includes 56 men and 49 women aged 17 to 70 years. 
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The patients were divided into 4 groups: first group 
was consisted of 37 patients with CKD ІІ-ІІІ stages 
without stomach lesions; second group – 68 patients 
with CKD ІІ-ІІІ stages with the presence of EULS 
before treatment; third group – 31 patients of the 
CKD of ІІ-ІІІ stages with the presence of EULS after 
3 weeks of treatment without the use of mucogen; 
fourth group – 37 patients with CKD ІІ-ІІІ stages 
with the presence of EULS after 3 weeks of treat-
ment with the use of mucogens in complex therapy 
for 1 tab. 3 times a day in 30 min. before meals. 

The clinical picture, X-ray and endoscopic data, 
histological findings (staining with hematoxylin 
and eosin) examination of the gastric mucosal bi-
opsies for diagnosis verification were taken into 
account. The glomerular filtration rate and the 
level of daily proteinuria in the studied patients 
were also investigated

The level of prostaglandin E
2
 (PGE2) was meas-

ured in serum of blood, urine and gastric juice in 
patients and assessed using the immune enzyme 
method using commercial test kits (Kit) from 
“Assay Designs Inc.”, USA. Serum samples were 
centrifuged at 1500 r/pm during 10-15 minutes. 
Separated serum was taken and used in the im-
muno-enzyme analyzer ("Picon" № 01391409).  
The obtained data are processed statistically using 
Student's criteria. All indicators are presented as 
average values with the average errors (M ± m). 
Reliable considered the difference at p < 0,05. 

Results and discussion. As a result of the study, 
it was found that in patients with Group I, the lev-
el of PGE2 was slightly lower in serum (920.02 ± 
4.23 pg/ml). But these changes were not proba-
ble with the corresponding indices of a group of 
healthy individuals (1050.10 + 2.01 pg/ml) (p > 0.05).  
The dynamics of the indices of the ІІ and  
the ІІІ groups was the same. The probable reduc-
tion in serum PGE2 serum levels (520.44 + 3.37 and 
632.21 + 2.78 pg/ml, respectively) compared to 
those in healthy and Group I patients (p < 0.05) 
was found. In patients of IV group, the level of 
PGE2 blood was increased in comparison with  
the corresponding data of groups II and III of pa-
tients (839,47 + 2,34 pg/ml) (p < 0,05). 

Inassessing the parameters of PGE2 in gas-
tric juice, they were found to decrease in patients 
of groups ІІ and ІІІ (correspondingly, 7506,13 + 
3,21 and 8927,41 + 3,26 pg/ml) (p < 0,05) incom-
parison with the norm and their content in patients 
without lesion of the stomach (Group I) (13400,04 + 
3,12 and 13411,17 + 2,35 pg/ml, respectively). This 
indicates that the local deficit of PGE2 accompa-
nies the EULS and is not adjusted without the use 
of mucogens. Then, asinpatients takingmucogens 
(IV group), a significant increase PGE2 leveling as-
tricjuice was observed after 3 week soft reatment 
(11256.44 + 2.55 pg/ml) (p < 0.05) compared with  
II and III groups. Results of the study of the content 
of PGE2 in the urine of patients showed a decrease 
in this index in patients of all groups (Group I – 
480.19 + 2.38; Group II – 501.16 + 3.51 and Group 
III – 643.41 + 3.22 pg/ml) versus healthy (814.02 + 
3.18 pg/ml) (p < 0.05). After treatment with the inclu-
sion of mucogens (group IV), the content of PGE2 in 
urine was increased (698.14 + 2.11 pg/ml) and was 
significantly different from those of the rest of the 
patients being studied (p < 0.05). In the studied pa-

tients, after 3 weeks of treatment, positive changes 
were detected from the glomerular filtration rate 
(GFR) (from 48.8 + 5.12 ml/min to 59.1 + 4.87 ml/min),  
as well as a decrease in the level of daily proteinuria 
(from 2,1 + 0.12 to 0.99 + 0.10 ml/min) (p < 0. 05). 
This proves the absence of negative influence of Mu-
cogene on the function of the kidneys. 

In the course of studying the linear correla-
tion between the investigated parameters, there 
was a direct correlation between the content of 
PGE2 blood and GFR (r = 0.58) (p < 0.05). With a de-
crease in GFR due to the progression of CKD, pro-
duction by the kidneys of the local PGE2 decreas-
es, which also reduces its incidence in the common 
bloodstream. Direct correlation was found between 
the level of PGE2 gastric juice and PGE2 blood  
(r = 0.67) (p < 0.05), which can also be explained 
accordingly. A strong correlation between the pa-
rameters of PGE2 of urine and the level of daily 
proteinuria (r = -0.78) was found (p < 0.05), which 
proves the progressive nature of kidney damage. It is 
accompanied by a deficit of local and general PGE2. 

Consequently, the results of the study of the 
dynamics of the content of PGE2 in blood, gas-
tric juice and urine of patients showed that in the 
presence of EULS the content of local (in gastric 
juice) and total PGE2 is significantly reduced.  
It gives a deficite of local protective factors (mu-
cous helium and bicarbonate) and contributes to 
the deterioration of local and systemic microcircu-
lation processes, which indicates a decrease in to-
tal PGE2. Insufficient content in the body contrib-
utes to maintaining inflammation, worsening local 
processes of regeneration. Patients in the CKD II 
stage II in our study noted a marked deficiency in 
the content of PGE2 urine and serum, which also 
indicates the inhibition of local renal rehabilitation 
processes in the kidney and in the body as a whole. 
In patients with CKD II-III degree due to the 
presence of sclerosis and functional disorders, the 
production of prostaglandin E

2
 is reduced by the 

kidneys. As a result, ischemic changes in the kid-
ney vessels and inflammatory processes are pro-
gressing. This causes the progression of the CKD. 

Summing up the above, it can be confirmed that 
pathological changes in combination of CKD II-III 
stage and ELUS have interdependent progressive 
character and contribute to the deepening of patho-
logical lesions of both the stomach and the kidneys. 
Shows the expressed positive effect of mucogens, 
which manifests itself at the local level (stomach, 
kidneys) and in general (blood) due to falling part of 
the drug intact in the bloodstream. That’s why we 
can successfully use this drug in the treatment of 
patients with CKD, combined with erosive lesions 
of the stomach. It has no negative influence on the 
functional state of the kidneys. 

Thus, the problem of studying the mechanisms 
of the progression of interdependent pathological 
changes in patients with CKD with the presence 
of erosive-ulcerative lesions of the stomach and 
duodenum is extremely interesting, insufficiently 
studied and requires the continuation of active sci-
entific research in this direction. 

Conclusions:
1) In the presence of ELUS the content of lo-

cal (in gastric juice) and total PGE2 is significantly 
reduced. 
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2) Patients with CKD II-III stages in our 
study noted a marked deficiency of the content of 
PGE2 urine and serum. 

3) Pathological changes in the combination of 
CKN II-III stage and EWSH are interdependent 
progressive character. 

4) Positive action of mucogens, which man-
ifests itself at the local level (stomach, kidneys) 
and in general (blood), can successfully use  
this drug in the treatment of patients with  
CKD, combined with erosive lesions of  
the stomach. 
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ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД  
ДО ЛІКУВАННЯ УРАЖЕННЬ ШЛУНКОВОКИШКОВОГО ТРАКТУ  
У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК

Анотація
В даній роботі представлений сучасний стан проблеми механізмів ураження шлунково-кишкового 
тракту у хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН). Викладені сучасні погляди вчених-нефрологів 
та гастроентерологів на взаємозв’язок між Helicobacter pylori (НР) – опосередкованими ураженнями 
шлунка та дванадцятипалої кишки та прогресуванням хронічної хвороби нирок. В дослідженні вивчена 
динаміка системного і локального вмісту простагландина Е

2
 у хворих хронічною хворобою нирок II і III 

стадії, зумовлена тривалим перебігом хронічного рецидивуючого пієлонефриту з наявністю ерозивно-
виразкових уражень шлунку та дванадцятипалої кишки. 
Ключові слова: хронічна хвороба нирок, хронічний пієлонефрит, простагландин Е

2
, ерозивно-виразкові 

ураження шлунка та дванадцятипалої кишки, мукоген. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  
ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Аннотация
В данной работе представлены современное состояние проблемы относительно механизмов пораже-
ния желудка у больных хронической болезнью почек (ХБП). Изложены современные взгляды ученых 
нефрологов и гастроэнтерологов на взаимосвязь между Helicobacter pylori (НР)-опосредованными по-
ражениями желудка и двенадцатиперстной кишки и прогрессированием хронической болезни почек. 
В работе изучена динамика системного и локального содержания простагландина Е

2
 у больных хро-

нической болезнью почек II и III cтадии, обусловленную длительным течением хронического рециди-
вирующего пиелонефрита с наличием эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, хронический пиелонефрит, простагландин Е

2
, эрозивно-

язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, мукоген. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
УДК 159:301.085-053.7 

ІРРАЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ  
ПОЛІТИКОПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ

Данилевська К.В.
Інститут консультування і психотерапії

Асоціації психологів України

Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад формування політико-правової свідомості. Проаналі-
зовано сучасний стан ступеню розробки проблеми. Виокремлено ряд ірраціональних чинників, які обумов-
люють становлення політико-правової свідомості, а саме: байдужість, вибірковість, упередження, наста-
нови, стереотипи, острах перед кримінальними угрупованнями, уявлення особистості про справедливість 
розподілу соціальних благ, образ власної держави та інших країн. Зосереджено увагу на потребі розробки 
унікального підходу до окремих ірраціональних чинників в процесі становлення політико-правової сві-
домості. Підкреслено важливість розуміння функціонування ірраціональних чинників політико-правової 
свідомості для організації та підтримки форми державного режиму.
Ключові слова: політико-правова свідомість, ірраціональне та раціональне, ірраціональні чинники свідо-
мості, особистість, рефлексія.

Постановка проблеми. Соціальна прийнят-
ність поведінки особисті здавна цікавила 

філософів та психологів, правознавців та полі-
тологів, представників інших наук про людину 
та суспільство. Сучасні дослідники вважають 
правову свідомість формою суспільної свідомості. 
Правова свідомість суспільства чи нацменшин, 
в ретроспективі, була потужною рушійною си-
лою масштабних історичних подій, оскільки фор-
мують вектор спрямування суспільства, рушійні 
політичні та військові настрої. 

Разом з тим, розбудова та розвиток правової 
держави є неможливим без належного рівня по-
літико-правової свідомості, без розуміння її ірра-
ціональних складників та способів впливу на них.

На прийняття рішення, вибудови взаємодії 
у суспільстві та з державними інституціями зна-
чною мірою впливають ірраціональні чинники 
становлення політико-правової свідомості осо-
бистості. Такий аспект належить у вітчизняній 
літературі до питань, які є на етапі вивчення 
та становлення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
На думку Назарова С.Ю., правова свідомість 
є феноменом культури, і однією із завдань сис-
темної проблематики взаємозв’язків між еле-
ментами людської свідомості. На рівні чуттєвого 
відображення дійсності, правосвідомість постає 
перед дослідником як сукупність психічного, 
і з цього випливає розуміння такого поняття, як 
«правова психіка». Цей феномен організації сус-
пільно-державних відносин включає раціональні 
та ірраціональні складові.

Сучасні дослідники у галузях права та пси-
хології виокремлюють таке суспільно-правове 
явище, як деформація правової свідомості, тоб-
то йдеться про негативне ставлення особистості 
до чинних норм права, дотримання законності 
та правопорядку.

Як зазначають І. Дідук і М. Костицький, пра-
восвідомість розцінюється як результат психіч-

ного відбиття правової дійсності, як джерело 
і внутрішній регулятор юридично значущої по-
ведінки людини.

Особливості функціонування правової сві-
домості на смисловому рівні, як уявленню про 
справедливість та соціальні уявлення про зло-
чини, займались такі дослідники як Д. Безносов, 
О. Бєлобородов, М. Медвєдченкова, О. Гулевич).

Проте у плинному динамічному світі політи-
ко-правових процесів проблема подальшого ви-
вчення становлення чинників правової свідомості 
лишається актуальним.

Вивченню питання політичної свідомості за-
ймались такі дослідники, як В.П. Казміренко, 
І.В. Жадан, С.І. Позняк, Л.О. Кияшко.

В.М. Бебик описує політичну свідомість як су-
купності поглядів і настанов, що характеризують 
ставлення людей до держави, партій, суспільно- 
політичних організацій, політичних цінностей 
і цілей розвитку, традицій і норм політичного 
життя. 

Політика є особливою формою соціальної 
культури станового суспільства. Політична сві-
домість виникає з розшарування суспільства 
на стани, із загострення боротьби між ними за 
владу. Отже, політична свідомість – свідомість 
станова, і це є важливою соціально-історичною 
ознакою.

Суспільна політична свідомість інтегрує гру-
пову та індивідуальну свідомості, і є регулятором 
їх способу функціонування.

Виокремлюють основні типи політичної сві-
домості: державну та недержавну. С. Макіавел-
лі та Т. Гоббс підкреслюють, що державний, або 
етатистський, тип політичної свідомості ґрун-
тується на позиції, що найвищими, найважли-
вішими є інтереси держави. Недержавний, або 
анархістський, тип політичної свідомості засно-
ваний на превалюванні інтересів кожної окремої 
особистості, в той час як держава розглядається 
експлуататарською інстанцією.
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Разом з тим, перші спроби вже системного 

вивчення феноменології політико-правової свідо-
мості здійснили в 2014 р. співробітники лаборато-
рії психології політико-правових відносин Інсти-
туту соціальної та політичної психології НАПН 
України під керівництвом З.Ф. Сіверс [2, с. 217]. 

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. Як вже було зазначено вище, 
історична тривалість у часі та інтенсивність ви-
вчення питань політичної та правової свідомості 
є одним із найважливіших для суспільної орга-
нізації життя людини. Цілком логічним та по-
слідовним є об’єднання цих понять в одну ка-
тегорією політико-правової свідомості. Питання 
ірраціональних чинників становлення політико-
правової свідомості є досить новим і потребує по-
дальшого дослідження та деталізації. 

Мета статті. Розкрити зміст поняття та здій-
снити типологізацію ірраціональних чинників по-
літико-правової свідомості людини. 

Виклад основного матеріалу. Порушене нами 
питання передбачає дослідження та проведення 
демаркаційної лінії серед понять: раціональнос-
ті та ірраціональності. До характеристик раціо-
нальності належать такі, які можна пояснити за 
допомогою формально-логічного мислення, до-
казово, із застосуванням вербального апарату 
понять та категорій, з можливістю отримання 
об’єктивних істин (наукових).

На думку Н.С. Мудрагей, раціональне, у гно-
сеологічному плані, визначається як «логічно 
обґрунтоване, теоретично усвідомлене, система-
тизоване універсальне знання». В онтологічно-
му – дія, в основі буття якої лежить закон, фор-
моутворення, правила, порядок, доцільність.

Н.В Бабіна виокремлює ірраціональне як дзер-
кальне відображення раціонального. В.В. Кортунов 
зазначає, що для ірраціональності важливим є вий-
нятковість елементів людського духу. У філософії 
представники ірраціоналізму, як Дільтей, О. Шпен-
глер, Бергсон акцентують увагу на верховенстві по-
чуттєвого інтуїтивного початку. Н.С. Мудрагей від-
носить ірраціональне до «ще – не – раціональне».

У своїх працях Пол Файерабенд зазначає, що 
в основі прийнятих наукових стандартів і норм 
часто лежать нераціональні компоненти. 

Разом з тим, поняття раціонального та ірра-
ціонального можуть бути описані лише на рівні 
конкретної культури, з цього витікає що абсо-
лютної межі між раціональним та ірраціональ-
ним не існує. 

Як зазначає В.М. Духневич, розмежування 
категорій політичної свідомості і правосвідо-
мості є досить умовним. На його думку, полі-
тико-правова свідомість – це сфера суспільної 
чи індивідуальної свідомості, що охоплює зна-
ння й розуміння права та політики, ставлення 
до права та політики, правової і політичної ді-
яльності, суспільно-правових інститутів тощо. 
Оскільки в основі становлення/формування по-
літико-правової свідомості вочевидь лежить кон-
фігурування уявлень особистості про державу 
й право, причому саме конфігурування, оскільки 
специфіка політико-правової свідомості конкрет-
ної особи буде визначатися змістом конкретних 
уявлень цієї особи [3, с. 49].

Такі конфігурування уявлень особистості до-
сить умовно можна розділити на раціональні –  

тобто такі, що спираються на суспільне знання, 
є логічно-послідовними та вербалізованими за по-
треби; та ірраціональними – відповідно, алогічни-
ми, або їх внутрішня логіка не є очевидною, чи ба-
зується на інтуїтивному та афективному початках.

Послуговуючись науковими розробками 
В.М. Духневича у напрямку психологічного ана-
лізу механізмів становлення політико-правової 
свідомості особистості, спробуємо виокремити їх 
ірраціональну складову.

Таке виокремлення є теоретичним припу-
щенням, яке базується на уявленнях психологіч-
ної науки про особистість і міжособистісну вза-
ємодію, групу та групові процеси, про відносини 
з політичними та правовими інституціями.

Байдужість як ірраціональний чинник 
становлення політико-правової свідомості. 
Небажання особистості займати активну гро-
мадянську позицію, збирати інформацію, спіл-
куватись з іншими у сфері суспільно-гострих 
проблем, зовнішнім спостерігачем може сприй-
матися як байдужість. Мало того, сама особис-
тість може характеризувати свою позицію як 
байдужість щодо держави та права. Ми можемо 
припустити, що існує певна частина суспільства, 
яка займає «байдужу» позицію, «роль неучасни-
ка» суспільних політико-правових процесів. Таку 
категорія населення помилково можна класифі-
кувати як до громадян з низькою політико-пра-
вовою свідомістю. Така «хибно-байдужа» позиція 
особистості може бути причиною ірраціональних 
внутрішніх процесів. Такі процеси, у своїй біль-
шості, є унікальними для кожної особистості, але 
призводять до самоусунення, самоізоляції від по-
літико-правового життя. Ці процеси можуть не 
мати доступу до вербалізації або ж бути не пред-
ставлені у свідомості особистості. Занадто висо-
кий рівень рефлексії, попередній травматичний 
досвід, відчуття безсилля і безнадії можуть за-
вдавати настільки болісних переживань особис-
тості, що людина «приймає ірраціональне рішен-
ня бути байдужою.»

Вибірковість. Людини, у своєму ставленні до 
світу, властива вибірковість. Такий психологіч-
ний механізм підкріплює наявну картину світу 
людини і важко піддається змінам. Це означає, 
що частина інформації, соціальних контактів, ба-
чення політико-правових процесів лишається за 
межами уваги особистості, разом з тим перева-
га надається певному колу спілкування, певному 
типу вибудови соціальних відносин. Така вибір-
ковість є ірраціональним фільтром відбору оди-
ниць інформації та повторювального досвіду, яка 
позначається на способах становлення політико-
правової свідомості особистості.

Упередження. Упередження – це тенденція 
думати певним чином, здебільшого – всупереч 
здоровому глузду. 

Настанови як ірраціональний чинник станов-
лення політико-правової свідомості. Настанова 
являє собою вказівку або пораду діяти певним 
чином. Часто автором настанов є авторитетна лю-
дина, до якої вже сформована довіра. Приймаю-
чі такі настанови, людина може уникати процесу 
критичного осмислення та самостійного прийнят-
тя рішення, запозичаючи ставлення автора наста-
нови до розуміння певних аспектів політико-пра-
вової свідомості. Стереотипи як ірраціональний 
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чинник становлення політико-правової свідомос-
ті. Зазначена категорія характеризує «запозиче-
ність» чи нав’язаність емоційного або когнітивного 
досвіду. У житті людини це може відображатись 
у вигляді певних апріорних істин, певних «непо-
хитних» знань, які не підглядають критиці і які 
людина здебільшого не помічає і не вербалізує, 
проте на яких відбудовується образ політики 
та права, приймається рішення щодо ступеню ак-
тивності у політико-правових процесах. 

Рівень життя. Рівень життя людини безпо-
середньо впливає на її пріоритети та найближчі 
цілі. В певних умовах особистість може декла-
рувати свою активну громадянську позицію, 
або ж такою, що бере участь у суспільних по-
літико-правових процесах, проте діяти всупереч 
твердженням про себе і баченню себе. У таких 
випадках рефлексоване бажання бути активним 
суперечить реальним життєвим умовах. 

Острах перед кримінальними угруповання-
ми та корумпованими структурами. Статисти-
ка рівня злочинності, спілкування з найближчим 
оточенням, потік інформації з мас-медіа може 
активізувати невербальні недостатньо рефлек-
совані переконання особистості, які впливають 
у становленні її політико-правової свідомості. 
Страх за своє життя та безпеку своєї родини, 
почуття зневіри і безнадії, переживання: «якщо 
іншим можна діяти протизаконно, і вони лиша-
ються безкарним, чому я не можу так робити» 

Уявлення особистості про справедливість роз-
поділу соціальних благ. Уявлення про справедли-
вість є досить унікальними для кожної особистості, 
і належить до суб’єктивно оціночного виміру. Чут-
тєве внутрішнє переживання людини про неспра-
ведливість, яке може бути недостатньо рефлектова-
ним, може призводити до саботажу своєї активності 
у сфері політико-правового взаємовідносин.

Образ власної держави та інших країн. Ске-
рованість патріотичними почуттями, знаннями 
важливості політико-правової активності та ак-
тивної громадянської позиції, часом недостат-
ньо для функціонування високо рівня політико-
правової свідомості. Якщо людина недостатньо 
рефлектує свої переживання стосовно образу 
власної держави та інших країн, особливо якщо 
це порівняння не на користь власної держави. 
Це може слугувати обмежуючим фактором, не 
представленим у свідомості людини.

Висновки і пропозиції. Проблеми політико-
правової свідомості, її дослідження, розуміння 
її раціональних та ірраціональних складників 
та способів впливу на неї, є актуальними доки, 
доти існує інститут державності. 

Ми можемо припустити, що спосіб політико-
правового мислення і форма державного режи-
му (авторитарний, тоталітарний, демократичний) 
є взаємопов’язаними та взаємообумовленими: 
засоби і способи впливу на політико-правову сві-
домість особистості з боку державних інституцій 
формують загальнодержавну політичну і пра-
вову культуру, яка, своєю чергою, підтримує 
функціонування державного режиму.

Розбудова правової держави і правового сус-
пільства потребує врахування сили та тонкощів 
функціонування ірраціональних чинників ста-
новлення політико-правової свідомості. 

Розуміння змістів кожного окремого ірраціо-
нального чинника дає розуміння стосовно побудови 
впливу на нього, що сприятиме формуванню від-
повідного рівня політико-правової свідомості, гро-
мадянської позиції, активної позиції у галузі по-
літико-правових процесів та свого життя в цілому.

Раціональні та ірраціональні складники цьо-
го процесу потребують ще подальшого вивчення, 
конкретизації та уточнень.
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ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
ПОЛИТИКОПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ

Аннотация
Статья посвящена исследованию теоретических обоснований формирования политико-правового со-
знания. Проанализировано степень разработки проблемы. Выделено ряд иррациональных составляю-
щих, ко оные обуславливливает становление политико-правового сознания, таких как: равнодушность, 
выборочность, предупреждения, настановления, стереотипы, страх перед криминальными образова-
ниями, представления личности о справедливости распределения социальных благ, образ собственной 
страны и других стран. Сконцентрировано внимание на потребности разработки уникального подхода 
к отдельным иррациональным факторам в процессе становления политико-правового сознания. Под-
черкнуто важность понимания функционирования иррациональных факторов политико-правового со-
знания для организации и поддержки формы государственого режима. 
Ключевые слова: политико-правовое сознание, иррациональное и рациональное, иррациональные 
факторы сознания, личность, рефлексия. 
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IRRATIONAL FACTORS OF FORMATION  
POLITICAL LEGAL CONSCIOUSNESS 

Summary
This article is written about research of theoretical grounds of formation political legal consciousness. 
Modern state of development of the problem is analyzed. Described irrational factors, that influencing to 
formation of political legal consciousness, such as indifference, selectivity, prejudice, instructions, stereo-
types, fear ideas of criminal groups, ideas of personality, fairness of distribution of social goods, image of 
own country and other countries. Attention in the article is concentrated at demands of development of 
unique approach to spare irrational factors in the process of development of political legal consciousness. 
There was underlined the importance of understanding the functioning irrational factors of political legal 
consciousness for organization and supporting forms of state regime. 
Keywords: political legal consciousness, irrational and rationce, irrational factors of consciousness, reflection. 
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ПСИХОЛОГІЯ СУЇЦИДУ

Павленко С.В.
Дніпропетровська медична академія МОЗ України 

В статті розглядаються деякі аспекти впливу причин суїцидальної поведінки. Особлива увага приділя-
ється необхідності вивчення поведінки людини в суспільстві. Суїцидальна поведінка підлітків та молоді. 
Чи вирішить частково цю проблему формування духовності в Україні. Сім'я є формування світогляду 
психічно здорової молоді в державі.
Ключові слова: психологія суїциду, суїцидальна поведінка, соціально економічний криз, фаталістичне 
самогубство, деструктивна поведінка.

© Павленко С.В., 2018

Постановка проблеми. Розглядаючи тему 
психологія суїциду ми повинні здійснити 

аналіз причин суїцидальної поведінки серед ка-
тегорії вік якої від 12-20 років.

Ця вікова категорія на теперішній час є од-
нією із трьох головних причин смертності грома-
дян України. Самогубство відбуваються із різних 
причин (економічних, соціальних, психологічних, 

а трагічніше всього, що самогубство підлітків 
є наслідком злочинів, зокрема, доведення до са-
могубства – інтернет-гра «Голубий кит»).

Сім'я є однією із важливих етапів передачі 
підлітку поведінки у суспільстві.

На сучасному етапі економічні та політичні по-
дії в Україні ставлять сім'ї у становище виживан-
ня, де обов'язком батьків є не виховання та пере-
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дача історичних, етнокультурних, етичних норм, 
а банальне виживання. Розглядаючи сім'ю як май-
бутнє, бачимо катастрофічне не бажання молоді 
народжувати (одна дитина є нормою), великий 
вплив є всілякі течиї «Молодь вільна від дітей»… 
Багатодітні сім'ї більшою частиною є постачаль-
никами дітей з девіантною поведінкою. Негативну 
роль у становленні майбутнього грають дитячі бу-
динки (відсутність підлітка як окремої особистос-
ті, реалізація своїх мрій, підліток і оточення поза 
інтернатом, світ який лякає і не сприймає). 

Дотепер проблема самогубства у світі зали-
шається нерозв’язаною, а тому стає дедалі акту-
альнішою, особливо на тлі зростання показників 
цього явища, яке, зокрема в Україні, набуває епі-
демічного характеру.

На сьогодні Україна ввійшла до групи країн із 
досить високим рівнем суїцидальної активності. 
Ці пікові моменти є у періоди:

– соціально економічних криз (результат не-
спроможності людини пристосуватися до швидко 
змінюваних умов суспільства);

– фаталістичне самогубство (виникає в резуль-
таті посилення контролю групи над індивідом);

– альтруїстичний суїцид (особа відчуває по-
чуття сильного обов'язку і ставить інтерес групи 
вище своїх особистих).

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Щоб краще зрозуміти психологію суїциду роз-
глянемо формування психології людини в істо-
ричному контексті.

Тому важливим є вивчення феномену цьо-
го явища, в тому числі через призму невід’ємної 
частини культури людства – світових релігій. 
Глибоке висвітлення деструктивної людської по-
ведінки, а саме вчинення самогубства, досить 
широко репрезентоване вже у творчості мис-
лителів античного світу. Серед досліджень цієї 
проблеми останніх десятиліть привертають ува-
гу праці радянських і сучасних вітчизняних уче-
них різних галузей знання, серед яких, зокрема, 
Р.З. Авакян, І.А. Алієв, С.В. Бородін, Є.М. Вроно,  
І.О. Кирилова, М.І. Ковальов, А.Г. Амбрумова, 
Л.І. Постовалова, А.Р. Ратінов, І. Паперно та ін. 
Самогубство та шляхи його попередження вивча-
ли також українські науковці Ю.В. Александров, 
В.О. Глушков, В.Ф. Войцех, С.В. Жабокрицький, 
М.П. Мелентьєв, В.П. Москалець, О.М. Мохови-
ков, Г.Я. Пілягіна, В.В. Сулицький, А.П. Тищен-
ко, А.П. Чупріков, В.О. Шаповалов, С.І. Яковенко, 
Н.М. Ярмиш та інші, котрі висловлювали доволі 
різні думки не лише щодо причин існування роз-
глядуваного явища, способів його попередження, а 
й з приводу його дефініції та розуміння. Особливос-
ті сприйняття самогубства релігією аналізувалися 
лише з оглядово-історичної точки зору, у контексті 
обраного вченими напряму дослідження – право-
вого, психологічного, медичного тощо [6, c. 101–103].

Існує точка зору, згідно з якою самогубство 
є своєрідним «криком про допомогу». Найчастіше 
такі суїциди є демонстративними. Люди не бажа-
ють покидати цей світ. Своєю суїцидальної спро-
бою вони хочуть звернути на себе увагу, до своїх 
проблем, викликати симпатію і підтримку з боку 
інших людей. Самогубство є складним і багато-
гранним феноменом. Тому різні теоретичні поло-
ження та гіпотези будували безліч зарубіжних 
і вітчизняних учених.

Психотерапевти, священики свідчать, що 
регулярно чують сповіді людей про їхні суїци-
дальні думки. Сам вчинок суїциду випливає зі 
стану душі, психіки, з емоційного переживан-
ня та осмислення ситуації. Отже, суїцид у сво-
їй основі – психологічне явище. Тому основною 
частиною суїцидології є психологія суїциду, яка 
містить загально психологічні, патопсихологічні, 
диференційно-психологічні, соціально-психоло-
гічні, психодіагностичні, психокорекційні, психо-
лого-педагогічні, психолого-вікові аспекти.

Основні теоретичні положення Е. Дюркгейма
Школою Е. Дюркгейма в соціології були закла-

дені основні теоретичні положення суїцидальної 
поведінки. Завдяки його дослідженням, Е. Дюрк-
гейма по праву вважають «батьком суїцидоло-
гії». Е. Дюркгейм запропонував свою соціальну 
теорію суїциду, згідно з якою самогубство є ре-
зультатом розриву індивідуумом взаємин з тією 
соціальною групою, до якої він раніше належав.  
Він є автором першого фундаментального соціо-
логічного праці, який присвячений самогубств.  
Він розрізняв їх з причин: егоїстичні (як резуль-
тат недостатньої інтеграції суспільства, посла-
блення зв'язків між індивідом і суспільством); 
аномічні (у кризовому суспільстві, що знахо-
диться у стані аномії); альтруїстичні (як наслідок 
надмірної соціальної контролю).

Але головною його заслугою вважають вчення 
про так званої «аномії». У даному випадку «ано-
мія» позначає порушення в ціннісно-нормативній 
системі суспільства. За його словами «кількість 
самогубств в суспільстві визначається» колек-
тивними уявленнями «як особливими факторами 
соціального життя, які визначають індивідуальні 
бачення світу (цінності, моральні норми)» [5, c. 17].

За В. Франклом, жодне самогубство не може 
бути виправданим морально, оскільки воно по-
збавляє людину можливості розвиватися і спо-
кутувати ті страждання, які вона спричинила 
іншим. Однак сенсу життя не можна навчити-
ся – його можна лише знайти. Унікальний, інди-
відуалізований, він лежить десь поза одиничним 
життям людини. Завдання психолога – допомог-
ти людині знайти свій сенс життя [8, c. 18–23].

Видатний російський психіатр і патопсихолог 
О.Є. Лічко пропонує таку класифікацію суїци-
дальної поведінки:

1. Демонстративна суїцидальна поведінка – 
розігрування театральних сцен із зображенням 
спроб самогубства без усякого наміру справді по-
кінчити із собою, іноді з розрахунком, що вчасно 
врятують. Усі дії починаються, щоб залучити чи 
повернути втрачену до себе увагу, розжалобити, 
викликати співчуття, позбутися від неприємнос-
тей, що загрожують, чи, нарешті, щоб покарати 
кривдника, звернувши на нього обурення оточу-
ючих, чи завдавати йому серйозних неприємнос-
тей. Потрібно враховувати, що демонстративні за 
задумом дії внаслідок необережності, неправиль-
ного розрахунку чи інших випадків можуть обер-
нутися фатальними наслідками. Оцінка вчинку як 
демонстративного вимагає ретельного аналізу всіх 
обставин. Більшість спеціалістів зазначають, що 
така оцінка підліткового суїциду неприпустима. 

2. Афективна суїцидальна поведінка, – суї-
цидальні спроби, здійснені на висоті афекту, 
який триває лише хвилини, але іноді через на-
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пруженість ситуації може розтягуватися на го-
дини. У певний момент тут виникає думка піти 
з життя чи припускається така можливість. 
Проте тут також існує ціла гама переходів від 
імпровізованого на висоті афекту суїцидального 
спектаклю до майже позбавленого будь-якої де-
монстративності щирого, хоча і скороминущого 
бажання покінчити із собою. У першому випад-
ку мова йде про демонстративну поведінку, але 
таку, що розгортається на тлі афекту – афек-
тивна демонстрація. В інших випадках афек-
тивна суїцидальна спроба може бути доповнена 
демонстративними діями, бажанням, щоб смерть 
«справила враження». Зрештою, істинний замах 
на самогубство може відбуватися також на висо-
ті афективної реакції інтрапунітивного типу.

 3.Істинна суїцидальна поведінка. Виникає об-
міркований, нерідко поступово виношений намір 
покінчити із собою. Поведінка будується так, щоб 
суїцидальна спроба була ефективною, тобто суї-
цидальним діям «не перешкодили». У залишених 
записках, зазвичай, звучать ідеї самозвинува-
чення, записки більш адресовані самому собі, ніж 
іншим, чи призначені для того, щоб виправдати 
близьких. На рубежі XIX–XX століть з’явилася 
перша, соціологічна, теорія суїциду. Потім до неї 
додалися антропологічна і психіатрична теорії. 
Згодом число теорій множилося: психоаналітич-
на, біохімічна, макроприродна й ін. Соціологічна 
суїцидологія, засновником якої був Е. Дюркгейм, 
трактує аутоагресивну поведінку як одну з моде-
лей девіантної поведінки, галузь соціальної пато-
логії. Сам Е. Дюркгейм виділяє три основні кате-
горії суїцидів: – егоїстичне самогубство, початок 
котрого – у відчуженості. Людей, що здійснюють 
такого виду самогубство, мало що поєднує з на-
вколишнім світом, іншими людьми; вони схиль-
ні до самотності, постійного аналізу стану своєї 
свідомості. У цьому разі «розв’язка не має в собі 
нічого пристрасного»: людина точно й задовго ви-
значає час і спосіб своєї смерті; останні хвили-
ни її життя забарвлені спокійною меланхолією; 
вона до самого кінця не припиняє самоаналіз. 
Про егоцентричне самогубство йдеться й тоді, 
коли людина вбиває себе, усвідомивши немож-
ливість свого подальшого легкого і безбідного 
життя, орієнтованого на забезпечення чуттєвих 
задоволень; вбиває себе з іронічною байдужістю, 
спокоєм і своєрідною простотою; 20 – альтруїс-
тичне самогубство здійснюють люди, котрі тісно 
пов’язані з іншими людьми, колективом і гото-
ві піти заради інших на все (пілоти-камікадзе 
часів Другої світової війни, наші сучасники, які 
здійснювали самоспалювання, щоб привернути 
увагу до певної проблеми). Цей вид самогубства 
найчастіше характеризується тією ясною не-
впевненістю, яку породжує почуття виконаного 
обов’язку. Інколи цей акт може мати більш при-
страсний і менш свідомий характер – це пори-
вання віри й ентузіазму; – анемічне самогубство 
здійснюється у пристрасному роздратуванні, 
розчаруванні чи гніві, коли раптово і шокуюче 
змінюються стосунки людини з суспільством. 
Йому часто передує вбивство тієї людини (чи 
людей), яких суїцидент звинувачував у своїх не-
щастях. До цього ж виду Е. Дюркгейм відносив 
самогубства, здійснені людьми, що втомилися від 
безкінечної гонитви за недосяжною метою, в якій 

їхні бажання не лише не задовольняються, а збу-
джуються ще сильніше. Це збудження залишає 
по собі знесилення і відразу до життя (Сенека: 
«Скільки людей кличуть смерть тому, що, випро-
бувавши всі можливі зміни, вони роблять висно-
вок, що їм знайомі вже всі відчуття і нічого но-
вого вони відчути не можуть»). Автор наведеної 
вище класифікації самогубств зазначає, що в ре-
альному людському досвіді описані види не за-
вжди спостерігаються у чистому вигляді: анемія 
може поєднуватися з альтруїзмом чи егоїзмом, 
так само в одному вчинкові можуть проявлятися 
егоїзм і альтруїзм одночасно [2, c. 152–155]. 

Так, за З. Фрейдом, людині притаманні два 
основних інстинкти – «інстинкт життя» (Libido) 
та «інстинкт смерті» (Tanatos). У момент кризи 
душі співвідношення між свідомим і несвідомим 
порушуються, несвідоме набуває сили, вповні про-
являючи один із інстинктів. Іноді бажання смер-
ті виявляється сильнішим, ніж бажання життя. 
Здійснюючи аутоагресивний вчинок, людина вби-
ває в собі інтроєктований об’єкт любові, до якого 
відчуває амбівалентні почуття. Крім того, з ві-
ком Libido слабшає, Тanatos стає все сильнішим 
і реалізує себе повністю, лише довівши людину 
до смерті. Щоправда, панування Тanatos майже 
ніколи не буває абсолютним – це відкриває мож-
ливість попередження самогубства [3, c. 40–52].

К. Меннінгер, послідовник школи психоаналі-
зу, виділив три глибинних мотиви, наслідком од-
ночасного виникнення яких однозначно виступає 
самогубство:

• бажання вбити – суїциденти, як правило, 
інфантильні особи, тому на перешкоди у житті 
найчастіше реагують гнівом;

• бажання бути вбитим – суїцид являє собою 
крайній ступінь підлеглості: людина не може ви-
тримати докорів сумління і тому бачить спокуту-
вання провини лише у припиненні життя; 

• бажання вмерти – поширене серед людей, 
які схильні до невиправданого ризику, а також 
серед хворих, які вважають смерть єдиним засо-
бом від мук і страждань. Якщо ці мотиви актуа-
лізуються не одночасно, то прояви аутоагресив-
ної поведінки набувають значно м’якших форм, 
ніж суїцид [6, c. 61–63].

У гештальтпсихології прийнято виділяти чо-
тири захисних механізми. Відповідно до цього 
О. Моховиков розглядає чотири вектори суїциду. 
Інтроективний вектор – контакт із навколиш-
нім середовищем переривається на стадії виник-
нення фігури: людина вбирає в себе стандарти, 
цінності, норми і правила, які мають зовнішнє 
походження, і замінює власні бажання бажання-
ми іншої людини чи групи. Без здорової інтрос-
пекції виявляється неможливим навчання і ви-
ховання. Людина-інтроектор завжди робить так, 
як вимагають від неї інші. В її мовленні часто 
чути предикати: «Я повинен», «Так належить» 
тощо. Тому інтоективний вектор найбільше ви-
ражається в альтруїстичному самогубстві (за 
Е. Дюркгеймом): самогубство заради певної ідеї, 
на благо інших тощо. Особливо чутливі до втор-
гнення інтроектів підлітки. Проективний вектор –  
використовуючи цей захисний механізм, людина 
приписує оточенню щось таке, що реально нале-
жить їй. Зазвичай це стосується бажань і емоцій, 
за які людина не хоче відповідати сама. Через 
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проективну установку людина поступово відда-
ляється від інших людей, які, на її думку, про-
являють певні непривабливі якості (насправді її 
власні, спроектовані назовні), і в результаті від-
чуває пригніченість чи депресію. У крайній точці 
руху за цим вектором виникає феномен анемії  
(за Е. Дюркгеймом), при якому самознищення 
є реакцією на невдачі в пристосуванні до соці-
альних змін. Суїциденти з переважанням проек-
тивного вектора самогубства схильні до агресії, 
недовірливості, підозрілості й до вибору най-
більш брутальних способів саморуйнації.

Ретрофлексивний вектор – людина зупиняє 
свою активність на рівні конкретної дії; її почут-
тя чи бажання не виходять назовні: вона починає 
сама себе любити, ненавидіти чи вести нескін-
ченний внутрішній діалог. У бесіді ретрофлек-
сія проявляється у вживанні зворотної частки 
«ся» і займенника «себе», а також у прагненні 
до надмірного самоконтролю. Самогубство стає 
крайньою межею розвитку ретрофлексії: люди-
на вбиває себе замість того, щоб знищити 23 того, 
хто змусив її страждати. У ретрофлексивному 
векторі суїциду одночасно поєднуються, щонай-
менше, дві ознаки тріади К. Меннінгера: бажання 
вбити і прагнення бути вбитим. Ретрофлексивний 
вектор найбільш характерний для егоїстичного 
самогубства за термінологією Дюркгейма. Ретро-
флексивним самогубствам притаманна продума-
ність деталей, наявність плану самознищення.

Конфлюентний вектор – виявляється у стані, 
коли людина перешкоджає виникненню фігури, 
тому її психічна реальність представлена фоном 
сприйняття. У житті цей стан найбільш характер-
ний для немовляти у злитті з матір’ю. Пізніше 
можлива конфлюенція з певною соціальною гру-
пою, значимою людиною чи незавершеним пе-
реживанням. Конфлюенція є дуже енергетично 
зарядженим станом. Енергія й активність індиві-
да – надзвичайно високі, що й зумовлює немалий 
ризик, а також інструкцію самознищення. У бесіді 
конфлюенція проявляється у вживанні індивідом 
безособових форм («Якось сумно»), займенника 
«ми» чи тверджень від третьої особи («Люди часто 
потрапляють у нестерпні ситуації»). Конфлюент-
ний вектор набуває значення за суїцидальної по-
ведінки у молодому віці, при виникненні у молоді 
високої міри злиття з групою (приналежність до 
тоталітарної секти з деструктивним культом) чи 
зі значимою людиною, яка зважилася на самогуб-
ство («зараження» аутоагресивною поведінкою – 
ефект Вертера). Носіїв конфлюентного варіанта 
психологічного захисту О. Моховиков визнає одні-
єю із серйозних груп ризику самогубства [4, c. 52].

Стадії наростання життєвої кризи (за Т. Ти
таренко): 

1. Наростання немотивованої тривожності, на-
пруженості, дратівливість, апатія, зникнення по-
чуття гумору породжені невдоволенням людини 
ситуацією і своєю активністю.

2. Поява страхів у зв’язку із песимістични-
ми прогнозами на майбутнє, почуттям безсилля. 
Суб’єкт відмовляється від раніше поставлених 
цілей. У нього з’являються психосоматичні по-
рушення, хронічна втома.

3. Стабілізація переживання безнадії й від-
сутності сенсу існування. Втрачається здатність 
планувати майбутнє, катастрофічно звужуються 

життєві перспективи, руйнуються найважливіші 
цінності, виникають суїцидальні думки і намі-
ри. Сутність психологічної кризи полягає в дис-
балансі конструктивних і руйнівних тенденцій 
у психіці особистості, що породжує дезадаптивні 
ситуативні реакції, крайнім варіантом яких може 
бути суїцид [7, с. 159–178].

Основний психологічний зміст передсмерт
них послань суїцидентів

Підготовка до самогубства нерідко включає 
прагнення суб’єкта обґрунтовано вмотивувати, 
пояснити свій трагічний вчинок для інших. Од-
нією з очевидних причин цього прагнення є спро-
ба якщо не уникнути осуду громадською думкою 
свого вчинку, цілком відвернути тінь такого осу-
ду і неприйняття від рідних, то хоча б якоюсь 
мірою пом’якшити його. Всіляке передсмертне 
послання самогубця так чи інакше є самови-
правданням, покликаним викликати співчутливе 
розуміння. Приблизно один з шести самогубців 
залишає передсмертну записку. За змістом такі 
послання ділять на дві основні групи: 1. Звину-
вачення, у яких суїцидент мстиво викриває дії, 
вчинки інших, які спонукали його піти з життя.  
2. Вибачення, у яких самогубці з турботою, пі-
клуванням про близьких, яких покидають, пояс-
нюють їм мотиви свого вчинку [10, c. 181–186]. 

Суїцидальна мотивація 
Суїцид, або самогубство, – складна форма по-

ведінки, яку зумовлюють психологічні, соціальні, 
ідейно-філософські, біологічні, геокосмічні чинни-
ки. Ключовими, вирішальними серед них є пси-
хологічні, оскільки самогубство – це поведінка, 
вчинок особистості, тобто психологічне за своєю 
природою, сутністю явище. Всі інші сприятливі 
щодо самогубства чинники діють опосередковано 
через емоційні переживання, мотивацію люди-
ни, що є складними процесами її психіки, у яких 
взаємодіють всі її рівні та утворення – від від-
чуттів до ідейних переконань. Психологія суїциду 
має загально-психологічні, патопсихологічні, ди-
ференційно-психологічні, соціально-психологічні, 
психодіагностичні, психокорекційні, психолого-
педагогічні, психолого-вікові аспекти. У переваж-
ній більшості наукових трактувань суїциду так чи 
інакше повторюються визначення, які дали цьому 
феномену А. Бергман та Е. Дюркгейм. Суїцид, згід-
но з визначенням А. Бергмана в «Американській 
енциклопедії», – це навмисне самопошкодження 
зі смертельним кінцем. Суїцид є виключно люд-
ський акт, притаманний усім культурам. Е. Дюрк-
гейм називає суїцидом будь-який смертельний 
випадок, який прямо або непрямо походить від 
позитивного або негативного акту, здійсненого са-
мою жертвою, котра наперед знала про можливі 
наслідки цього вчинку [2, c. 152–155].

Неусвідомлюване самогубство 
Є дослідники, які намагаються тлумачити таку 

ризиковану поведінку, як вияв неусвідомлюваного 
прагнення до смерті, через посилену дію Танатоса. 
Танатос, або Мортідо, за З. Фройдом, – інстинкт 
смерті, який разом з інстинктом життя Лібідо 
є джерелом психічної енергії. Основа енергії – на-
солода, задоволення. Обидва ці інстинкти керу-
ються «принципом задоволення» – задоволення 
потягів, які утворюють ці інстинкти, дають вдо-
волення, насолоду. Одним із потягів у структурі 
інстинкту смерті – Танатоса є самознищення, що 
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позбавляє від тягаря життя, від тих мордуючих, 
нестерпно важких обов’язків, які мусить викону-
вати людина, і цим через це отримує хоч недов-
готривале, але сильне задоволення [6, c. 101–103].

Сьогодні встановлено, що тільки 25-30% суїци-
дентів на момент вчинення самогубства безперечно 
страждають психічними захворюваннями. Умови, 
що стимулюють суїцид, спричиняють насамперед 
афектацію, невротизацію, психопатизацію та інші 
невротичні розлади, які перебувають у сфері ком-
петенції так званої малої психіатрії. Свідомість 
особистості, її когнітивна сфера (відчуття, сприй-
мання, уява, мислення) при таких розладах за-
лишаються в межах норми. Вона адекватно відо-
бражає навколишню реальність. Змінюється лише 
афективне, емоційне ставлення до цієї реальності 
і до самої себе та поведінка, зокрема, самоорганіза-
ція, самоконтроль, вольова регуляція. Серед таких 
розладів значне місце посідають неврастенії. Не-
врастенія загалом являє собою хворобливу враз-
ливість, важкі, болісні для неврастеніка емоційні 
реакції на життєві колізії. Неврастенік зазнає при-
крих відчуттів, душевного болю від всілякого від-
носно відчутного враження. Будь-які зусилля є для 
нього обтяжливими, важкими психологічно, жа-
хаючими. Е. Дюркгейм порівняв нервову систему 
неврастеніка з тендітною мембраною, яка болісно 
здригається від найменшого дотику. Якщо неврас-
тенічній особі не вдається якимось способом більш-
менш надійно захиститися від чинників, що завда-
ють їй болю, вона вчинить суїцид [2, c. 149–151].

Е. Дюркгейм вважає, що в кожному суспіль-
стві існує нахил суїциду, який визначається кон-
тингентом осіб, схильних до посягань на власне 
життя. Завдяки новітнім нейробіохімічним дослі-
дженням у галузі суїцидології, основні результа-
ти яких наведено у попередньому розділі, можна 
констатувати, що в основі такої схильності ле-
жать генетично закладені особливості перебігу 
деяких важливих біохімічних реакцій переважно 
у головному мозку. Від певних особливостей со-
ціальних умов залежить, якою мірою реалізува-
тиметься ця схильність [1, c. 14–22].

Психологічна характеристика суїцидальності 
1220 років

Серйозна увага до проблеми самогубства не-
повнолітніх виникла на рубежі ХІХ–ХХ ст. Роз-
роблялися не лише психопатологічні, а й психоло-
гічні, моральні, педагогічні аспекти цієї проблеми. 
Так, видатний російський фізіолог, лікар, пси-
холог В.М. Бехтерєв стверджував на основі про-
ведених ним досліджень, що більшість дитячих 
самогубств пов’язана не з психічними захворю-
ваннями, а з недоліками морального виховання. 
Відомий український психіатр І.А. Сікорський 
пов’язував суїциди учнів насамперед з морально-
етичними чинниками. В.А. Федоров звинувачував 
цивілізацію в тому, що вона допустила моральне 
падіння людини, одним із жахливих проявів чого 
є дитячі самогубства [6, c. 72–74]. 

Встановлено, що у багатьох випадках дити-
на вбачає у самогубстві радикальний засіб уник-
нення конфлікту, неприємної ситуації або ж по-
карання близьких, люблячих людей, які чимось 
образили її, «допекли» їй. Суїцидальний афект 
у таких ситуаціях виникає раптово і триває не-
довго. Проте афективного стану може вистачити, 
щоб дитина зробила непоправне, скориставшись 

тим, що є під рукою – шнурком, висотою, збро-
єю, отрутою. Самі діти при цьому здебільшого 
не усвідомлюють виразно, що чинять непоправ-
не. В глибині свідомості їх жевріє уявлення, що, 
задовольнившись стражданнями тих, кому вони 
хотіли їх завдати своєю смертю, вони встануть, 
і всі помиряться тощо. Приводи таких суїцидів 
переважно зовсім нікчемні, сміховинні. Ще раз 
зазначимо, що таке може вчинити емоційно не-
врівноважена, збудлива, егоцентрична, примхли-
ва, нетерпляча дитина.

Характерними для підліткових депресій є: бай-
дужість, апатія, гнів, лють, що можуть виявлятись 
у саркастичності висловлювань, туга переважно 
невиразна, підвищена чутливість, вразливість, 
низька самооцінка, безпорадність, розчарування 
в людях, зокрема в друзях, амбівалентне бажання 
і бути незалежним, і належати комусь сильному, 
впевненому, здатному зарадити собі в будь-якій 
ситуації, очікування щирого заступництва бать-
ків, учителів, переживання своєї непотрібності, 
марноти, безглуздя життя, філософська або мета-
фізична «інтоксикація» – постійні, нав’язливі роз-
мірковування над смисложитєвими проблемами, 
сенсом життя і смерті, занепокоєння, тривожність, 
песимістичність, порушення сну, послаблення чи 
втрата апетиту, втрата ваги, головний біль, нудо-
та, втомлюваність, нездатність до веселощів, до 
захоплення грою. Основними поведінковими па-
тернами для попередньої діагностики депресивно-
го стану підлітка є: збентеження, скутість, дратів-
ливість, непомірна стомлюваність, імпульсивність, 
плаксивість, висловлювання на кшталт: «Скоро 
я відпочину», «Мене з вами не буде...», «Вам буде 
краще без мене», «Я востаннє бачу ці квіти», напів-
суїцидальні спроби, самоушкодження, погіршення 
успішності, упорядкування справ (роздача речей, 
настанови, поради тощо), «чорний» гумор стосовно 
смерті, самогубства, убивства, раптові комуніка-
тивні труднощі, раптові вживання у великих дозах 
наркотиків, алкоголю, відсторонення, відчуження 
від близьких, страх залишатися на самоті. При за-
маскованій депресії у підлітків не спостерігаються 
ознаки туги, плачу, розлади сну та апетиту. Ви-
разно виявляються: гіперактивність, агресивність, 
різке зниження успішності, деліквентність, психо-
соматичні порушення, асоціальна поведінка, по-
рівняно інтенсивне вживання тютюну, алкоголю, 
наркотиків, втечі з дому. [5, c. 19–21]. 

Перебіг навчального процесу з його типови-
ми стресами та випробуваннями загострює на-
явні в особистості проблеми, нерідко призводячи 
до кризи, показником якої є руйнація життє-
вих планів з гострим почуттям безсилля влас-
ної волі. Класифікацію найбільш типових криз, 
пов’язаних із циклом навчання у вищому нав-
чальному закладі, та орієнтовні шляхи виходу із 
кризової ситуації розробила Н. Хазратова:

•криза адаптації до умов навчання у вузі 
(1 курс);

•криза «середини» навчання (2-3 курси);
•криза завершення навчання і переходу в ін-

ший соціальний статус (5 курс – початок трудо-
вої діяльності);

•криза відрахування з вузу. 
Крім уже зазначених, можна виділити також 

типові, але, щоправда, меншою мірою пов’язані 
з навчанням, кризи:
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– крах ідеалу кохання (подібна криза так 
чи інакше спровокована травмуючими подіями 
у сфері міжстатевих стосунків);

– екзистенціальна криза.
Крім того, трапляються й такі типові студент-

ські психологічні проблеми, як неприйняття свого 
міжособистісного статусу в групі; конфліктні сто-
сунки з викладачем чи адміністрацією; пробле-
ми самореалізації творчо обдарованих студентів. 
Будь-яка з цих проблем (або їх комплекс) при 
загостренні може перерости в критичний стан, 
спровокувати замах на життя [9, c. 161–164].

Висновок. Розглянувши літературу стосовно 
нашої теми психологія суїциду у віковому пе-
ріоді 12-20 років, можемо зробити висновок. Ця 

проблема є багатогранною, а ціла низка питань 
вимагає ще й окремого комплексного досліджен-
ня. Це є важливим в світовому значенні. Науков-
ці різних країн вивчаючи цю проблему роблять 
вклад в розуміння, вивчення методологічних і те-
оретичних передумов виділення суіцидальної по-
ведінки як особливої проблеми в галузі психоло-
гічних досліджень, а також проведення аналізу 
існуючих методологічних підходів щодо розробки 
цієї проблеми в різноманітних галузях знань.

Подолання державою глобальних чинників 
які є сприятливими для суіцидальної поведінки, 
кількість самогубств значно зменшиться. Вико-
нання батьками в повному обсязі своїх обов'язків 
є запорукою психічно здорової нації.
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ПСИХОЛОГИЯ СУИЦИДА

Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты влияния причин суицидального поведения. Особенное 
внимание уделяется необходимости изучения поведения человека в обществе. Суицидальное поведе-
ние подростков и молодежи. Решит ли частично эту проблему формирования духовности в Украине. 
Семья есть формирование мировоззрения психически здоровой молодежи в государстве. 
Ключевые слова: психология суицида, суицидальное поведение, социально экономический криз, фа-
тальное самоубийство, деструктивное поведение.
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PSYCHOLOGY OF THE SUICIDE

Summary 
Some aspects of the influence of causes of suicidal behavior are considered in the article. Particular atten-
tion is paid to the need to study human behavior in society. Suicidal behavior of adolescents and youth. 
Will this problem of the formation of spirituality in Ukraine partially solve. The family is the formation of 
the worldview of mentally healthy youth in the state.
Keywords: suicide psychology, suicidal behavior, socioeconomic crisis, fatal suicide, destructive behavior.
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ 

Урбанович В.А., Штифурак В.Є.
Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто особливості професійного вигорання та його впливу на людину. Визначено сутність 
поняття професійного вигорання. Виокремлено основні фактори, які руйнують особистість та викликають 
професійне вигорання. Розроблено рекомендації для запобігання виникнення професійного вигорання.
Ключові слова: синдром професійного вигорання, особистість, кар’єра, структура синдрому професійного 
вигорання, симптоми професійного вигорання.

Постановка проблеми. Проблема психоло-
гічного благополуччя особистості є одні-

єю з найактуальніших проблем сучасного світу. 
У зв’язку з цим великого значення набуває ви-
вчення феномену професійного вигорання, як 
психологічного явища, що негативно впливає на 
здоров’я і ефективність діяльності фахівців, про-
фесії яких належать до системи «людина-людина».

Професійне вигорання (burn-out) – це симп-
том нашого часу. Це стан виснаження, який при-
зводить до паралічу наших сил, почуттів і су-
проводжується втратою радості та задоволеності 
життям. У наш час випадки синдрому вигорання 
частішають. Це стосується не тільки соціальних 
професій, для яких цей синдром був характерний 
і раніше, але й загалом професійного та особистого 
життя людини. Поширенню синдрому вигорання 
сприяє наша епоха – час досягнень, споживання, 
нового матеріалізму, розваг і отримання задово-
лення від життя. Це час, коли ми експлуатуємо 
самі й дозволяємо себе експлуатувати. 

В зв’язку з цим, дослідження проблеми син-
дрому професійного вигорання як прояву профе-
сійної дезадаптованості працівників є достатньо 
актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Теоретико-методологічну основу дослідження скла-
ли загальні положення щодо структури, причин, 
факторів професійного середовища, психологічних 
особливостей особистісних реакцій і змін у поведінці 
працівника на різних етапах формування та роз-
витку синдрому професійного вигорання, висвіт-
лених в працях таких вчених, як Х. Фрейденбер-
гер, К. Маслач, С. Джексон, Дж. Гінберг, В. Бойко, 
В. Орел, І. Клімов, І. Ладанов, В. Штифурак.

Метою даної статті є розглянути феномен 
професійного вигорання як показника профе-
сійної дезадаптованості працівників, розглянути 
його основні характеристики, встановити факто-
ри, що сприяють його виникненню, описати осно-
вні стадії та симптоми.

Виклад основного матеріалу. В останні чотири 
десятиріччя у світовій науковій літературі жва-
во обговорюється проблема так званих burnout 
diseases – вигорання на робочому місці, які охо-
плюють психологічні, психічні та фізичні розлади, 
пов’язані з впливом факторів виробничого серед-
овища сучасного урбанізованого суспільства. Всес-
вітня організація охорони здоров’я назвала профе-
сійний стрес хворобою XXI століття, тому що цей 
вид стресу спостерігається в будь-якій професії 
світу досягаючи розмірів глобальної епідемії [2].

«Вигорання» пов’язане з тим, що робота може 
бути: багатогодинною, не оціненою належним чи-
ном, такою, що має вимагати виняткової продук-
тивності або відповідної підготовки (тренування), 
або з тим, що характер керівництва з боку ви-
щезазначених не відповідає змісту роботи. Роз-
витку «вигорання» також сприяє невизначеність 
або недолік відповідальності. Адміністрація може 
пом’якшити розвиток «вигорання», якщо забез-
печить працівникам можливість професійного 
зростання, налагодить стимулювання соціальних 
очікувань, що підвищить мотивацію. Адміністра-
ція може також чітко розподілити обов’язки, 
продумавши посадові інструкції. Керівництво 
може організувати здорові взаємовідносини спів-
робітників [5; 6]. 

Серед професій, в яких синдром професій-
ного вигорання зустрічається найбільш часто  
(від 30 до 90% працюючих). До нього здебільшо-
го належать працівники дуже важливої систе-
ми професій «людина-людина», а саме: соціальні 
працівники, лікарі, вчителі, менеджери, консуль-
танти, рятувальники а також працівників право-
охоронних органів. На сьогодні велика кількість 
спостережень та ідей щодо вигорання дало мож-
ливість представникам професій, пов’язаних з ро-
ботою в сфері «людина-людина», розглянути при-
ховані механізми своєї роботи, здатні призвести 
до того, що працівники перестають справлятися 
зі своїми обов’язками, втрачають творчий настрій 
щодо предмета та продукту своєї праці, деформу-
ють свої професійні відносини, ролі та комунікації. 
В результаті, синдром вигорання перетворився на 
«хворобу» соціальних і комунікативних професій. 

У контексті розгляду проблеми управлінської ді-
яльності психологічне здоров’я керівника пов’язане 
із набуттям якостей авторитетності [7, c. 22].

Синдром вигорання має досить складну 
структуру. Даний синдром включає три основні 
складові: емоційну виснаженість, деперсоналіза-
цію (цинізм) і редукцію професійних досягнень. 
Під емоційним виснаженням розуміється відчут-
тя емоційної спустошеності і втоми, викликане 
власною роботою. Деперсоналізація припускає 
цинічне ставлення до праці і об’єктів своєї праці 
[3]. Нарешті редукція професійних досягнень – 
виникнення у працівників відчуття некомпетент-
ності в своїй професійній сфері, усвідомлення 
неуспіху в ній [4].

Головними причинами професійного вигорання є:
– стрес, спричинений великою кількістю 

вимог;
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– неспокійна обстановка на роботі, що по-
требує стійкої уваги і напруги;

– не завжди продуктивна організація праці;
– неувага до свого здоров’я.
Серед симптомів професійного «вигорання» 

можна виділити 4 основні групи: фізичні, емоцій-
ні, інтелектуальні та соціальні симптоми. На фоні 
таких причин виникнення та розвитку синдрому 
професійного «вигорання», не рідко, можна поміти-
ти наявність професійних деформацій [1, с. 71–72].

У табл. 1 наведено перелік психологічних 
симптомів, які є складовими відповідних фаз 
синдрому вигорання. Ці симптоми певною мірою 
відображають психоемоційний стан людини, а 
також стан соматичного здоров’я. 

Самі симптоми синдрому «вигорання» навряд 
чи відрізняються строгою специфічністю і мо-
жуть варіювати від легкої поведінкової реакції 
до психосоматичних, невротичних і, навіть, пси-
хотичних розладів. 

Психологи стверджують, що до професійного 
вигорання найшвидше призводить позиція про-
фесіонала, який пред’являє до себе завищені ви-
моги і не дає собі права на помилку. 

Є низка станів людини, які різко зменшують 
мотиваційний потенціал: монотонність життя, 
психічні навантаження, стомлення. Усе це при-
зводить до негативного бажання виконувати ро-
боту, до якої спочатку був позитивний мотив. Але 
особливо сильно і тривало впливає на зниження 
мотиваційного потенціалу стан депресії, що вини-
кає у здорових людей. Відчуття тривоги і депресії 
є також симптомом професійного «вигорання». 

Вигорання – це синдром, або іншими словами 
група симптомів, що з’являються разом. Однак всі 
разом вони ні у кого не проявляються одночасно, 
тому що вигорання – процес суто індивідуальний. 
Наявність лише одного симптому, частіше не свід-
чить про розвиток синдрому вигоранні і потребує 
додаткового спостереження за станом та поведінкою.

Синдром професійного вигорання розвиваєть-
ся поступово. Він проходить три стадії (табл. 2).

Оскільки вигорання – фізичне, емоційне або 
мотиваційне виснаження, що характеризується 
порушенням продуктивності і призводить до ви-
черпання життєвих ресурсів, воно не може тор-
катись лише однієї конкретної сфери життя, воно 
впливає на все життя людини. Тому не слід зво-
лікати та сподіватися, що «само минеться», слід 
діяти як тільки помічаються його перші ознаки.

Дуже важливо для уникнення професійного 
вигорання фахівців ефективно організувати ро-
бочий процес:

– підтримувати колективний дух;
– працювати в команді;
– розподіляти ролі;
– розробити систему заохочень і подяк;
– підтримувати психологічний комфорт 

в колективі.
Провести діагностику синдрому вигорання, 

встановити його вираженість та наявність окре-
мих його симптомів можливо за допомогою тес-
тових методик, їх в психологічній літературі іс-
нує велика різноманітність, як для діагностики 
професійного, так і для діагностики емоційного 
вигорання. Також для дослідження синдрому ви-
горання можна використовувати різноманітні «до-
даткові» опитувальники, що встановлюють рівень 
стресованості особистості, рівень задоволеності 
життям: рівень тривоги та визначення персональ-
них стратегій адаптації до стресових умов тощо.

Нами було використано експрес-анкету для оці-
нювання рівня синдрому професійного вигорання. 
Опитування було проведене впродовж 2017-2018  
навчального року серед студентів таких груп:  
ДФ-31д, ДФ-32д, ФП-41д ВТЕІ КНТЕУ – це кон-
тингент майбутніх працівників фінансової сфери.

Аналіз результатів, свідчить про те, що най-
більша частина опитуваних має середні показ-
ники професійного вигорання. Таких виявлено – 
70% від загальної кількості опитаних. Інші 30% 
мають низький рівень професійного вигорання. 
Можна припустити, що відсутність високого рівня 
професійного вигорання пов’язане, насамперед, 

Таблиця 1
Групи симптомів, характерних для синдрому професійного вигорання

Найменування 
ключової групи 

ознак
Симптоматика

Група фізичних 
симптомів

стомленість, фізична втома, виснаження; зміна маси тіла (схуднення або збільшення маси тіла); 
недостатній сон, безсоння; незадовільний загальний стан здоров’я; тяжке дихання, задишка; 
нудота, запаморочення, надмірна пітливість, тремтіння тіла; артеріальна гіпертензія; виразки  
і запалення на шкірі та слизових оболонках, патологічні прояви хвороб серця та судин

Група емоційних 
симптомів

нестача емоцій; песимізм, цинізм і черствість у роботі та особистому житті; байдужість, 
втома; відчуття безпорадності та безнадійності; агресивність, дратівливість; тривога, 
посилення ірраціонального неспокою; нездатність зосередитися; депресія, відчуття 
провини; істерики, душевні страждання; втрата ідеалів, надії або професійних 
перспектив; збільшення деперсоналізації своєї чи інших: люди стають безликими,  
як манекени; переважає відчуття самотності

Група 
інтелектуальних 
симптомів

зниження інтересу до нових теорій та ідей у роботі, до альтернативних підходів у 
вирішенні проблем; нудьга, туга, апатія; втрата смаку та інтересу до життя; надання 
переваги стандартним шаблонам, схемам, рутині, ніж креативно-творчому підходу; 
цинізм і байдужість до новин; недостатня участь чи відмова від участі у творчих 
експериментах – тренінгах, курсах; формалізм у виконанні роботи

Група 
поведінкових 
симптомів

робочий час - понад 45 годин на тиждень; під час роботи з’являються втома і бажання 
відпочити; байдужість до їжі; недостатнє фізичне навантаження; виправдання вживання 
тютюну, алкоголю, ліків; нещасні випадки - падіння, травми, аварії тощо, імпульсивна 
емоційна поведінка

Група соціальних 
симптомів

низька соціальна активність; зниження інтересу до дозвілля, захоплень; соціальні контакти 
обмежуються роботою; байдужість у ставленні до співробітників та рідних; відчуття ізоляції, 
непорозуміння з іншими; відчуття нестачі підтримки з боку сім’ї, родичів, друзів і колег
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з тим, що молода людина є стійкішою до різних 
емоційних навантажень. Можна стверджувати, 
що рання діагностика сприятиме розширенню ін-
формативної складової щодо можливого розвитку 
«професійного вигорання». Тому більшість май-
бутніх фахівців зможуть позбутися його негатив-
них проявів вже за виявлення перших його ознак. 

Висновок. Професійне вигорання повинне роз-
глядатися як особливий стан людини, що є на-
слідком професійних стресів. «Синдром професій-
ного вигорання» – складний психофізіологічний 
феномен, який визначається як емоційне, розу-
мове і фізичне виснаження через тривале емо-
ційне навантаження, що виражається в депре-
сивному стані, почутті втоми і спустошеності, 
недостатку енергії і ентузіазму, втраті здатності 

бачити позитивні результати своєї праці, нега-
тивній установці відносно роботи і життя взагалі. 
Необхідною умовою усунення дії нервово-психіч-
ного чинника в процесі роботи є не лише знання 
своїх обов’язків, рівномірність навантаження, але 
і чітка організація робочого місця на усіх етапах 
лікувального процесу. Потрібно враховувати, що 
стомлює не стільки праця, скільки заклопотаність. 

Таким чином, сьогодні професіонал у сфері 
«людина-людина» відчуває синдром вигорання 
у катастрофічних розмірах. Це серйозна проблема, 
за яку платять високу ціну як люди, так і органі-
зації. На даному етапі розвитку суспільства і зрос-
таючого інформаційного навантаження,синдром 
професійного вигорання одна з головних проблем 
людства сьогодні і в майбутньому.

Таблиця 2 
Стадії синдрому професійного вигорання та їх ознаки

Стадія Ознаки Тривалість

Перша стадія – 
«Фаза  
напруження»

Всі ознаки та симптоми проявляються в легкій формі через 
турботу про себе, наприклад, шляхом організації частіших перерв 
у роботі. Починається забування якихось робочих моментів 
(наприклад, невнесення потрібного запису в документацію).

В залежності від 
характеру діяльності, 
сили нервово-
психологічних 
навантажень, перша 
стадія може тривати 
три-п’ять років

Друга стадія – 
«Фаза  
резистенції»

Спостерігається зниження інтересу до роботи, потреби в 
спілкуванні, поява стійких негативних симптомів (немає сил, 
енергії, збільшення кількості простудних захворювань, підвищена 
дратівливість/ Симптоми проявляються регулярніше, мають 
затяжний характер і важко піддаються корекції. 

Тривалість даної 
стадії, в середньому, 
від п’яти до 
п’ятнадцяти років

Третя стадія – 
«Фаза  
виснаження»

Можуть розвиватися фізичні і психологічні проблеми типу виразки 
шлунку і депресій. Людина може почати сумніватись в цінності своєї 
роботи, професії та самого життя. Характерна повна втрата інтересу 
до роботи і життя взагалі, емоційна байдужість, отупіння, відчуття 
постійної відсутності сил. Спостерігаються порушення пам’яті та уваги, 
порушення сну, особистісні зміни. Людина прагне до усамітнення.

Стадія може тривати 
від десяти до двадцяти 
років

Список літератури:
1. Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. – СПб.: Речь, 2004. – 272 с.
2. World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders: clinical descriptions 

and diagnostic guidelines. – Geneva: WHO, 1992.
3. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других / В.В. Бойко. – М.: Филинь, 1996. – 472 с.
4. Maslach С. Prevention of burnout: new perspectives / C. Maslach, J. Goldberg // Applied and Preventive 

Psychology. – 1998. – Vol. 7. – P. 63–74.
5. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – 

СПб.: Питер, 2005. – 336 с.
6. Скугаревская М.М. Диагностика, профилактика и терапия синдрома эмоционального выгорания. – Минск: 

БГМУ, 2003. – С. 8–15.
7. Штифурак В.Є. Психологія управління та конфліктологія : навч. посіб. / В.Є. Штифурак. – Вінниця: 

Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 252 с.

Урбанович В.А., Штифурак В.Є.
Винницкий торгово-экономический институт 
Киевского национального торгово-экономического университета

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИНДРОМА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Аннотация
В статье рассмотрены особенности профессионального выгорания и его воздействие на человека. Опре-
делена сущность понятия профессионального выгорания. Выделены основные факторы, которые раз-
рушают личность и вызывают профессиональное выгорание. Разработаны рекомендации для предот-
вращения возникновения профессионального выгорания.
Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, личность, карьера, структура синдрома про-
фессионального выгорания, симптомы профессионального выгорания.
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PSYCHOLOGICAL SUBSTANCES OF PROFESSIONAL SYNDROME

Summary
The article deals with the features of professional burnout and its impact on a person. The essence of the notion 
of professional burnout is determined. The main factors, which destroy the personality and cause professional 
burnout, are singled out. Recommendations for the prevention of professional burnout have been developed.
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Представлено коротке теоретичне обґрунтування надії, психокорекційних вправ, визначено їх мету, за-
вдання, принципи, етапи, засоби та форми проведення. Викладено авторську систему роботи із підвищен-
ня рівня прояву надії у юнацькому віці з аналізом вправ, що використовувались на заняттях. 
Ключові слова: надія, психотренінг, юнацький вік, особистісне зростання. 
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Постановка проблеми. Актуальність проб
леми підвищення рівня надії є неза-

перечною, тому що від її вирішення залежить 
цілісність особистості, психічне здоров’я та осо-
бистісне зростання. Оскільки юнацький вік най-
більш сприяє зростанню таких особистісних 
якостей як планування майбутнього, оформлен-
ня життєвої позиції, розвиток емоційної стійкос-
ті, впевненості в собі та успішності власної ді-
яльності, то звичайно, що почуття надії є одним 
з фундаментальних, тому проблема надії є акту-
альною і перспективною проблемою психологіч-
них досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
С. Снайдер [8] першим, серед зарубіжних вче-
них почав дослідження надії. Це психічне явище 
розглядається ним як очікування бажаних подій, 
різновид локус-контролю особистості, та один 
з моментів саморегуляції поведінки. Цей вчений 
розробив психодіагностичну методику вимірю-
вання надії. В її основу взято такі складові як 
сила волі та здатність знаходити шляхи вирі-
шення проблем.

Серед сучасних російських психологів пер-
шим до вивчення надії звернувся К. Муздибаєв 
[5]. На його думку, надія це соціальна установ-
ка, що виникає при очікуванні якогось важливо-
го й важкодоступного блага, а також готовність 
до послідовної поведінки заради його досягнення. 
У дослідженні даного феномену, цей автор, взяв 
за основу методику надії С.Снайдера, і адаптував 
її до вітчизняних кроскультурних умов. Аналізу-
ючи результати дослідження вчений наголошує, 
що «у кого високий бал по шкалі надії, це часті-
ше щасливі, задоволені своїм життям люди які 

не відчувають себе не потрібними суспільству» 
[6, с. 33]. І навпаки, ті у кого надія виражена 
дуже слабо, почувають себе забутими, нещасни-
ми та пригніченими.

У інших психологічних дослідженнях 
(Г.В. Дьяконов [3], І.С. Мансурова [4] та ін.) надія 
трактується не тільки як стан особистості, але 
і як стійка соціальна установка, як цілісна харак-
теристика свідомості, яка визначає відношення 
суб’єкта до навколишнього світу. 

Виділення невирішених частин загальної 
проблеми. Отже, у психологічних дослідженнях 
надія трактується як стійка соціальна установка, 
що визначає ставлення суб’єкта до отримання 
в майбутньому бажаних позитивних результатів. 
У юнацькому віці при побудові життєвих планів, 
надія підсилює позитивне відношення до майбут-
нього, та сприяє узгодженню різноспрямованих 
амбівалентних проявів. Перспективним напрям-
ком роботи і подальшого дослідження є розробка 
ефективних психокорекційних програм для під-
вищення рівня надії у юнацькому віці.

Завдання дослідження полягає у підвищенні 
рівня надїї у юнацькому віці через цілеспрямова-
ний вплив на особистість засобами психокорекції.

Основний матеріал. Теоретичне обґрунтування 
мети, визначення завдань, засобів психокорекції 
дозволило нам розробити та апробувати психоло-
гічний тренінг підвищення рівня надії у юнацько-
му віці. Мета керівника тренінгу полягає у ство-
ренні та підтримці сприятливих умов для роботи, 
спрямованої на підвищення рівня надії, оптиміза-
ції міжособистісної взаємодії у групі. Це дає мож-
ливість подолати недовіру до себе, безнадійність 
у певних життєвих ситуаціях, підсилити турботу 
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31
про себе, що базувалося на особливостях подолан-
ня кризи переходу до ранньої дорослості.

Деякі вправи були взяті з досвіду психо-
логів: О.Г. Антонової-Турченко, Р. Ассаджолі, 
Л.В. Долинської, Н.О. Єрмакової, Т.М. Зелінської, 
Т.Н. Лук’яненко, І.В. Михайлової, В.Г. Ромека, 
І.В. Стішонка. Ряд психокорекційних вправ були 
розроблені самостійно. 

Вправа «Нереалізовані сподівання»
Мета: Усвідомити негативні чинники, що 

призвели до безпорадності, безнадії, визначити, 
що завадило здійсненню сподівань. Активізувати 
механізми позитивної дезінтеграції через усві-
домлення негативних впливів та нереальних спо-
дівань на краще у майбутньому.

Інструкція: Пропонується пригадати свої на-
дії та плани, які учасники з певних причин вони 
не змогли втілити в життя. Потрібно навпроти 
кожного сподівання намалювати причину, яка 
завадила його втіленню і постаратись обґрунту-
вати чому так склалося.

Необхідний час: 35 хвилин.
Обговорення: Вправа спрямована на позитив-

ну дезінтеграцію, яка полягає в усвідомленні не-
гативних чинників, що привели до відчуття без-
надії в певних ситуаціях. Важливо акцентувати 
увагу на те, що ніколи не пізно повернути надію 
на реалізацію своїх конструктивних мрій в жит-
тя. Обговорюється не конструктивність думок, 
емоцій, дій в реальних ситуаціях.

Вправа «Ранок завтрашнього дня» [8, с. 140]
Мета: Розвивати готовність до досягнення пев-

ної цілі оцінювати її у теперішньому часі, що дає 
можливість підсилювати надію у юнацькому віці.

Інструкція: Уявіть собі, що наступив ранок 
завтрашнього дня. Ви прокинулись, відкрили очі, 
подивилися у вікно, побачили сонечко і посміх-
нулись. А зараз протягом 15 хвилин напишіть 
список своїх сподівань на сьогоднішній день, що 
ви прагнете зробити, що принесе вам радість, за 
що ви будете вдячні людям. Не старайтесь під-
бирати правильні або не правильні, важливі або 
не важливі слова. Пишіть їх так, як вони вам 
приходять в голову.

Необхідний час: 25 хвилин.
Обговорення: Підкреслюється вміння узго-

джено, через інтеграцію протилежностей спо-
діватись досягти бажаного, не втрачаючи віри 
у свої сили. Усвідомлюється бажання сподівати-
ся в майбутньому на краще, водночас цінувати 
теперішній час, який і веде до реалізації мрій. 

Вправа «Поводир» [8, с. 49]
Мета: Виявити позитивні і негативні прояви 

надії. Підсилити сподівання на підтримку, пере-
живання взаєморозуміння. 

Інструкція: Розбийтесь на пари. В кожній 
парі один з вас буде виконувати роль поводи-
ря інший роль сліпця (очі будуть зав’язані). Че-
рез п’ять хвилин ви поміняєтесь ролями. Під час 
вправи ви повинні мовчати. Після закінчення по-
діліться враженнями про те, як бути поводирем 
і відповідати за благополуччя того кого ведеш, 
і навпаки, які надії ви покладаєте на поводиря. 
В яких життєвих ситуаціях, з Вашої точки зору, 
ми так взаємопов’язані?

Необхідний час: 30 хвилин.
Обговорення: Аналізується готовність брати 

відповідальність на себе за іншого, визначається 

степінь довіри учасників іншим людям. Відпра-
цьовується оптимістичний сценарій взаємозв’язку 
між партнерами завдяки надії, водночас, усвідом-
люються і недоліки цього процесу. 

Вправа «Я надіюсь…» 
Мета: Виявити прагнення до інтеграції по-

зитивних сподівань та оптимістичного сценарію 
майбутнього особистісного зростання. Усвідомити 
звільнення від страху, безнадійності у складних 
обставинах. 

Інструкція: Розбийтесь на підгрупи по 5 осіб. 
Кожна підгрупа повинна переконливо обґрунту-
вати одне з вибраних наступних сподівань.

«Я сподіваюсь, що буду виявляти толерант-
ність у спілкуванні з іншими, тому що…»

«Надіюсь завжди досягати поставлених жит-
тєвих цілей, тому що…»

«Я сподіваюсь, що зрозумію причину життє-
вих невдач, зумію зробити правильні висновки 
і рухатися дальше тому що…» 

Необхідний час: 30 хвилин.
Обговорення: Під час обговорення актуалізу-

ється значення позитивних сподівань (надія, до-
віра до себе, турбота про себе) та значення по-
зитивного ставлення до майбутнього. 

Вправа «Лист вдячності та побажань» 
Мета: Усвідомити цілісність суперечливих 

проявів надії, як більш збалансованого психічно-
го явища.

Інструкція: Напишіть листа вдячності собі 
колишньому та висловіть свої надії на майбутнє. 
Яким ви бачите своє майбутнє, як ви почуваєтесь 
у ньому? 

Необхідний час: 30 хвилин.
Обговорення: Узагальнюються враження, спо-

гади та спрямовуються на майбутні перспективи 
особистісного розвитку. Учасники виявляють су-
перечності з позицій позитивного ставлення до 
себе в теперішньому, минулому та майбутньому. 
Вправа допомагає приймати різночасові аспекти 
свого Я, усвідомлювати важливість теперішнього 
часу, що підсилює позитивне ставлення до свого 
минулого та майбутнього. 

Вправа «Десять кімнат» [8, с. 105] 
Мета: Усвідомити власну модель поведінки 

при прояві різних емоцій з прагненням до само-
контролю.

Інструкція: Уявіть собі, що ви живете в будин-
ку, в якому 10 кімнат: надія, турбота про себе, страх, 
безнадійность, сум, довіра до себе, злість, агресія, 
самотність, самоефективність, любов. Намалюйте 
в кожній кімнаті її символи. І дайте відповідь на за-
питання: Як часто ви там буваєте, що робите? В якій 
кімнаті черпаєте сили, а в якій навпаки втрачаєте? 
Учасники ділять аркуш на 10 частин, в кожній за-
писують вищеназвані якості і малюють символ.

Необхідний час: 35 хвилин.
Обговорення: Учасники обґрунтовують те, 

в яких кімнатах їм подобається знаходитись, а 
яких – ні, які почуття вони там переживають. 
Саме вміння керувати емоціями узгоджено дає 
надію у майбутньому вести здоровий спосіб жит-
тя та вміння оптимістично бачити себе як в тепе-
рішньому, так і майбутньому. 

Вправа «Девіз щасливої людини»
Мета: Узагальнити набутий досвід в прива-

бливу установку стати в майбутньому всебічно 
розвинутою особистісю. 



«Молодий вчений» • № 5 (57) • травень, 2018 р. 32

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

Інструкція: На основі знань, умінь та нави-
чок, якими ви збагатились впродовж групової 
роботи, сформулюйте свій особистий девіз щодо 
майбутнього.

Необхідний час: 10 хвилин.
Обговорення: Учасники визначають, який ви-

слів вийшов найбільш влучним, аналізують, як 
девіз характеризує особистісне зростання його 
учасника. 

Висновки. Провідними умовами підвищення 
рівня надії є: актуалізація усвідомлення зна-
чущості впевненості у своїх можливостях; по-
глиблення саморозуміння; зростання довіри до 

себе та самоприйняття; підсилення позитивного 
ставлення до власного майбутнього з активіза-
цією осмислення цілісності часової перспекти-
ви, побудовою життєвого плану та професійним 
самовизначенням; сприяння зростанню впевне-
ності в своїх здібностях з очікуванням успіху 
в поведінці, що впливає на розвиток самоефек-
тивності.

Результати тренінгу дозволяють зафіксува-
ти статистично вірогідні позитивні зміни у рів-
нях прояву надії, а також зростання позитивно-
го ставлення до майбутнього, самоефективності 
та прагнення особистісного розвитку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОТРЕНИНГА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  
УРОВНЯ НАДЕЖДЫ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация
Представлены короткое теоретическое обоснование надежды, психокоррекционных упражнений, опре-
делены их цели, задачи, принципы, этапы, средства и формы проведения. Изложены авторскую систе-
му работы по повышению уровня проявления надежды в юношеском возрасте с анализом упражнений, 
которые использовались на занятиях.
Ключевые слова: надежда, психотренинг, юношеский возраст, личностный рост. 
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USING PSYCHOTRAINING TO RAISE THE LEVEL  
OF HOPE IN ADOLESCENCE

Summary
A brief theoretical substantiation of hope, psycho-correction exercises is presented, their goals, tasks, princi-
ples, stages, means and forms of carrying out are defined. The author's system of work on raising the level 
of manifestation of hope in adolescence is outlined, with the analysis of the exercises used in the classes.
Keywords: hope, psychotraining, youthful age, personal growth.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ З РІЗНИМ РІВНЕМ САМООЦІНКИ

Яновська Т.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

У статті розглядаються міжособистісні стосунки як значуща сфера активності особистості у зрілому 
юнацькому віці, аналізується самооцінка як центральний компонент «Я-концепції» особистості та обґрун-
товуються психологічні особливості міжособистісних стосунків у зрілому юнацькому віці в залежності від 
рівня самооцінки. Наведено результати емпіричного дослідження, спрямованого на виявлення психологіч-
них особливостей міжособистісних стосунків студентської молоді з різним рівнем самооцінки. 
Ключові слова: міжособистісні стосунки, особистість, зрілий юнацький вік, самооцінка, рівень самооцінки, 
студентська молодь.

Постановка проблеми. Спілкування сту-
дентів є актуальною проблемою в наш 

час, її актуальність випливає з того, що студент-
ство – це найважливіший етап у розвитку осо-
бистості. У цей період відбувається становлення 
фахівця, формування його світогляду, ідеалів, 
переконань. Студентські роки для молодої лю-
дини слід розглядати не тільки як підготовку 
до майбутньої професійної діяльності, але й як 
першу сходинку до зрілості. Зріла особистість 
повинна вміти спілкуватися з різними людьми 
на різні теми і тому вища школа пред’являє ви-
сокі вимоги до психологічного клімату у вузі, 
що реалізується в повсякденному спілкуванні. 
Формування власного індивідуального стилю 
спілкування у студентів пов’язане з розвитком 
творчої індивідуальності студентів, професорів, 
доцентів і викладачів.

Цілеспрямовано навчитися спілкуванню не-
можливо. Немає такої школи або університету, 
де б навчали складного мистецтва спілкуван-
ня. Звісно, досвід спілкування набувається лю-
диною і в процесі праці, й у пізнавальній ді-
яльності, проте цього замало. Велика кількість 
проблем у житті, зокрема в школі, університеті 
та сім’ї, виникає саме тому, що люди не мають 
навичок спілкування, не знають його механіз-
мів, законів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема спілкування викликала зацікавленість 
на різних етапах розвитку психології, над її до-
слідженням працювало багато психологів та педа-
гогів, зокрема Й. Гербарт, І.П. Павлов, О.О. Ухтом-
ський, П.К. Анохін, Г. Уолтер, С.Л. Рубінштейн, 
В. Кан-Калик, А. Леонтьєв, Е. Страчов, Б. Анто-
ньєв, Я. Корчак, В.А. Семиченко, О.О. Бодальов, 
П.П. Петровський, Д.Б. Ельконін, Л.С. Виготський, 
Л.І. Божович, Т.С. Яценко [1, c. 33; 2, с. 97; 4, c. 15; 
5, с. 134; 6, с. 16; 8, с. 107]. Результати досліджень 
вчених показали, що особливості спілкування між 
студентською молоддю перебувають в залежності 
від рівня їх самооцінки.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема психологіч-
них особливостей міжособистісних стосунків 
студентської молоді вивчається не так давно, 
але незважаючи на це в сучасному світі вона 
є досить актуальною. Аналіз наукової літерату-
ри свідчить, що проблема особливостей міжосо-
бистісних стосунків студентської молоді з різ-

ним рівнем самооцінки є недостатньо вивченою.  
Такий стан не дає можливості достатньо вивчити 
та обґрунтувати проблему особливостей прояву 
міжособистісних стосунків студентської молоді 
з різним рівнем самооцінки. 

Мета статті. Основна мета статті полягає 
у виявленні та обґрунтуванні психологічних осо-
бливостей міжособистісних стосунків у зрілому 
юнацькому віці в залежності від рівня самооцін-
ки. Завдання полягають у теоретичному аналізі 
досліджуваної проблеми у вітчизняній та зару-
біжній психології; емпіричному вивчені психоло-
гічних особливостей міжособистісних стосунків 
студентів в залежності від рівня їх самооцінки.

Виклад основного матеріалу. Значну части-
ну свого життя людина проводить у навчальних 
чи трудових колективах. Існує пряма залеж-
ність між наявною культурою спілкування спів-
робітників і результативністю спільної праці. 
Відсутність елементарної культури спілкуван-
ня спричинює конфліктні ситуації, що посту-
пово призводять до психологічної несумісності 
у колективі [3, с. 46]. Проаналізуємо результати 
дослідження комунікативних і ораторських зді-
бностей студентів першого та четвертого кур-
сів (за В.В. Синявським і Б.О. Федорішиним)  
[7, c. 44–49]. 

Отримані результати показують, що біль-
шість студентів-першокурсників мають низький 
рівень комунікативних і ораторських здібностей 
(43,1%). Вони слабко розуміють людей, не вмі-
ють слухати, схильні до замкнутості та мовчаз-
ливості. 25,1% студентів притаманний високий, 
17,6% – нижче середнього, 8,5% – дуже висо-
кий і 5,7% середній рівні комунікативних і ора-
торських здібностей. Досліджувані, які мають 
високий рівень прояву комунікативних і ор-
ганізаторських здібностей, не розгублюються 
в нових умовах, швидко знаходять друзів, по-
стійно прагнуть розширити коло своїх знайомих 
та займаються суспільною діяльністю. Першо-
курсники, які мають рівень нижче середнього, 
не прагнуть до спілкування, почувають себе не-
впевнено в новому колективі, обмежують свої 
знайомства. Дуже високий рівень притаманний 
юнакам, які відчувають потребу в комуніка-
тивній і організаторській діяльності й актив-
но прагнуть до неї. Вони швидко орієнтуються 
у важливих ситуаціях, невимушено поводяться 
у новому колективі, а також самостійно прийма-
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ють рішення. Першокурсники самі шукають такі 
справи, які б задовольняли їхні потреби в кому-
нікації та організаторській діяльності. Студенти 
з середнім рівнем прагнуть до контактів з інши-
ми, не обмежують коло своїх знайомств, відсто-
юють свою думку, а також завжди намагаються 
планувати свою роботу.

50,3% студентів четвертого курсу мають ви-
сокий рівень комунікативних і ораторських зді-
бностей. Це свідчить про те, що вони можуть 
швидко орієнтуватися у незвичайних ситуаціях, 
схильні допомагати близьким та друзям, беруть 
участь в організації суспільних заходів, а також 
здатні прийняти самостійне рішення у важкій 
ситуації. 

Інша частина четвертокурсників мають такі 
рівні як: середній – 20,7%, нижче середнього – 
14,7%, дуже високий – 8,5% і низький – 5,8% 
студентів. Середній рівень характеризується 
потребою у подальшій серйозній і планомірній 
виховній роботі з формуванням й розвитком ко-
мунікативних та організаторських здібностей. 
Люди почувають себе невпевнено у новій ситуа-
ції, віддають перевагу самотності або невеликим 
компаніям із знайомими в ній людьми. Студен-
ти, які мають рівень нижче середнього мають 
труднощі у встановленні контактів з оточуючи-
ми, погано орієнтуються у незнайомій ситуації, 
не відстоюють власну думку. Вони важко пере-
живають образи і у багатьох справах уникають 
прийняття самостійних рішень. Четвертокурс-
ники, які мають дуже високий рівень комуні-
кативних і організаторських здібностей завжди 
відстоюють свою точку зору і намагаються, щоб 
вона була прийнята товаришами. Вони полюбля-
ють організовувати всілякі заходи, наполегливі 
в діяльності, що їх захоплює. Низький рівень 
прояву комунікативних і організаторських зді-
бностей свідчить про замкнутість і небажання 
спілкуватися з оточуючим світом. 

На наступному етапі експерименту були ви-
значені вісім стилів міжособистісних відносин: 
домінантність, впевненість, вимогливість, скеп-
тицизм, поступливість, довірливість, добросер-
дечність, чуйність (за Т. Лірі) [7, c. 71–76]. 

Отримані результати свідчать про те, що 
студенти першого курсу найчастіше викорис-
товують добросердечний стиль міжособистісних 
відносин (28,6%). Вони доброзичливі і люб'язні 
з усіма, орієнтовані на прийняття і соціаль-
не схвалення. Прагнуть задовольнити вимоги 
всіх, «бути хорошим» для всіх без урахування 
ситуації. Мають розвинені механізми витіснен-
ня і придушення, емоційно лабільні. Схильні 
до співпраці і кооперації. Гнучкі, компромісні 
при вирішенні проблем. В конфліктних ситуа-
ціях прагнуть бути в згоді з думкою оточуючих. 
У відносинах з людьми застосовують принципи 
доброго тону, прагнуть допомагати, проявляють 
теплоту і дружелюбність.

Дуже рідко вони використовують такі сти-
лі як – вимогливість (2,7%), впевненість (8,5%) 
і довірливість (5,6%). Вимогливість у них харак-
теризується жорсткістю і ворожістю по відно-
шенню до оточуючих, агресивність може дохо-
дити до прояву асоціальної поведінки. Можлива 
схильність у всьому звинувачувати оточуючих. 
Особистість характеризується прямолінійністю, 

відвертістю, упертістю, наполегливістю, енер-
гійністю. Довірливість проявляється у різкій 
невпевненості у собі. Побоюється, тривожить-
ся, залежить від інших, від чужої думки і щиро 
вважає, що інші праві. Впевненість використо-
вують ті студенти, які прагнуть бути над усіма, 
але одночасно в стороні від усіх. Труднощі пере-
кладають на оточуючих, але самі ставляться до 
них дещо відчужено. Орієнтовані на себе, схиль-
ні до суперництва.

Інколи студенти 1-го курсу використову-
ють такі стилі як: чуйність (11,1%), поступли-
вість (11,1%), домінантність (14,7%) і скептицизм 
(17,6%). Чуйність і поступливість характери-
зується прагненням допомагати співчувати, 
нав’язуванням своєї допомоги та відповідаль-
ністю по відношенню до людей. Емоційне став-
лення проявляється у співчутті, симпатії, тур-
боті і ніжності. Завжди ставлять себе на останнє 
місце і засуджують себе, приписують собі про-
вини інших. Слухняно і чесно виконують свої 
обов’язки. 

Аналізуючи отримані результати, визначе-
но, що 28,6% студентів четвертого курсу у між-
особистісних відносинах використовують стиль 
чуйності. Він характеризується відповідальніс-
тю до людей, делікатністю, м’якістю, добро-
тою. До людей проявляються симпатія, турбо-
та, ніжність. Студенти вміють підбадьорювати 
і заспокоювати оточуючих. Завжди приносять 
у жертву свої інтереси і нав’язливі у своїй  
допомозі.

Найменша кількість студентів вибирають 
скептицизм (5,7%), довірливість (5,7%), впев-
неність (8,5%) та вимогливість (8,5%) як стиль 
спілкування. Скептицизм характеризує недо-
вірливість, підозрілість, образливість, впер-
тість, негативізм. Довірливості притаманна за-
лежність, слухняність, вдячність, інертність. 
Впевненість у собі проявляє незалежність, не-
похитність у міжособистісних стосунках. Ви-
могливість характеризується прямолінійністю, 
наполегливістю, конфліктністю. Інша кількість 
студентів використовують такі стилі спілкуван-
ня, як добросердечність (14,7%), поступливість 
(17,6%) і домінантність (11,1%). Добросердеч-
ність характеризує здатність до взаємодопомо-
ги, товариськість, доброзичливість, конформізм, 
несамостійність. Поступливість проявляється 
сором’язливістю, скромністю, критичністю по 
відношенню до себе, поступливістю. Домінант-
ність притаманна схильністю до лідерства, до-
мінуванням над іншими людьми.

Тест К. Томаса, який спрямований на вияв-
лення типів поведінки особистості в суперечли-
вих ситуаціях, дозволяє виявити, якою мірою 
в репертуарі людини представлені такі страте-
гії як: суперництво, співробітництво, уникнення, 
пристосування чи пошук компромісу [7, c. 83–87].

Отримані результати свідчать про те, що 41,3% 
студентів першого курсу є неконфліктними осо-
бистостями і віддають перевагу стратегії співп-
раці. Вони беруть активну участь у вирішенні 
конфлікту та відстоюють свої інтереси, але при 
цьому співпрацюють з іншою людиною. Менша 
кількість студентів цього курсу використовують 
стиль суперництва (20,7%), стиль компромісу 
(17,6%) та стиль пристосування (14,7%). Студен-
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ти, що використовують стиль суперництва, ак-
тивні та йдуть до вирішення конфлікту власним 
шляхом. Вони намагаються задовольнити власні 
інтереси на шкоду інтересам інших, змушуючи 
їх приймати потрібне їм рішення проблеми. Під 
час використання стилю компромісу обидві сто-
рони поступаються в своїх інтересах, щоб задо-
вольнити їх в іншому. Тут відсутній пошук при-
хованих інтересів, розглядається тільки те, що 
кожен говорить про свої бажання. Відбувається 
знаходження рішення, що задовольняє інтереси 
обох сторін. Стиль пристосування характери-
зується спільними діями з іншими людьми без 
спроби відстоювати власні інтереси. Це стиль 
поступок, злагоди і принесення в жертву власні 
інтереси. Студентами рідко використовується та-
кий стиль як ухилення (5,7%), який означає, що 
індивід не відстоює свої права, ні з ким не співп-
рацює для знаходження рішення або ухиляється 
від вирішення конфлікту. 

Отримані результати показують, що пере-
важаючою стратегією поведінки в конфлікті 
у студентів 4-го курсує стратегія компромісу 
(35,9%). При його застосуванні обидві сторони 
поступаються, щоб в певній мірі задовольнити 
їх інтереси. Певна частина студентів у конфлік-
тних ситуаціях використовують такі стратегії 
як: пристосування (20,7%), суперництво (17,6%) 
та співпраця (14,7%). Пристосування характе-
ризується прагненням зберегти чи налагодити 
сприятливі відносини, готовністю поступитись, 
нехтуючи власними інтересами, ухилитись від 
обговорення спірних питань, прагненням під-
тримати партнера, щоб не торкатися його по-
чуттів шляхом підкреслення загальних інтер-
есів. Суперництво проявляється у прагненні 
наполягти на своєму шляху відкритої бороть-
би за свої інтереси, використанні влади, при-
мусу, тиску, тенденції сприймати ситуацію як 
питання перемоги або поразки. Співпрацю ви-
користовують при пошуку рішень, що повніс-
тю задовольняють інтереси обох сторін по ходу 
відкритого обговорення. Дуже рідко в ході кон-
фліктів четвертокурсники користуються стилем 
ухилення (11,1%). Під час уникнення жодна зі 
сторін не хоче брати на себе відповідальність за 
прийняття рішення. Прагнуть вийти із ситуації, 
не поступаючись і не наполягаючи на своєму, 
при цьому ігнорують інтереси один одного, пе-
рекладають відповідальність.

Висновки і пропозиції. Таким чином, здій-
снення емпіричного дослідження психологічних 
особливостей міжособистісних стосунків сту-
дентської молоді з різним рівнем самооцінки до-
зволяє зробити наступні узагальнення.

Більшість першокурсників мають низький рі-
вень комунікативних та ораторських здібностей. 
Це говорить про те, що вони ще не пристосува-
лися до нового оточення, мають недостатньо до-
свіду спілкування на публіці або з незнайомими 
людьми. Студенти ж четвертого курсу, навпаки, 
мають високий рівень комунікативних і оратор-
ських здібностей. Це проявляється у швидкій 
орієнтації студентів у незвичайних ситуаціях, 
вмінні відстоювати власну думку і відчувати 
себе спокійно в новому колективі. У спілкуван-
ні першокурсників найчастіше використовуєть-
ся добросердечність, а найрідше вимогливість. 
Для студентів четвертого курсу більше прита-
манна чуйність, найрідше – скептицизм, дові-
рливість. Студенти першого курсу більш здатні 
до взаємодопомоги та товариськості, а студенти 
четвертого курсу більш делікатні та терпимі до 
недоліків інших. Найменше студентами першого 
курсу використовується прямолінійність, напо-
легливість та конфліктність, а студентам чет-
вертого курсу менш притаманна недовірливість, 
підозрілість, впевненість, образливість, залеж-
ність. Також в ході дослідження було доведено, 
що більшість досліджуваних не є конфліктними 
особистостями. Студенти першого курсу найчас-
тіше використовують стратегію співпраці, а сту-
дентам четвертого курсу притаманна стратегія 
компромісу. Стратегія співпраці користується 
популярністю тому, що забезпечує партнерство 
та виявляє взаємодопомогу в роз’ясненні інтер-
есів і потреб обох із сторін. Кожна сторона отри-
мує максимум користі при мінімуму витрат, а 
також партнерські відносини зміцнюються су-
місним рішенням. Тому можна стверджува-
ти, що для цих студентів стратегія співпраці 
є стратегією успіху при вирішенні конфліктів. 
Четвертокурсники використовують стратегію 
компромісу для урегулювання розбіжностей на 
основі взаємних дій. Їх поведінка проявляється 
у підтримці дружніх стосунків, пошуку спра-
ведливих результатів і деякими вчинками за-
ради збереження взаємовідносин. Для студен-
тів обох курсів не є притаманним використання 
стратегії уникнення. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ

Аннотация
В статье рассматриваются межличностные отношения как значимая сфера активности личности в зре-
лом юношеском возрасте, анализируется самооценка как центральный компонент «Я-концепции» лич-
ности и обосновываются психологические особенности межличностных отношений в зрелом юношеском 
возрасте в зависимости от уровня самооценки. Приведены результаты эмпирического исследования, 
направленного на выявление психологических особенностей межличностных отношений студенческой 
молодёжи с разным уровнем самооценки. 
Ключевые слова: межличностные отношения, личность, зрелый юношеский возраст, самооценка, уро-
вень самооценки, студенческая молодёжь.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INTERFERENCE RELATIONS  
STUDENT YOUTH WITH DIFFERENT LEVEL OF SELFGOAL

Summary
In the article interpersonal relations are considered as a significant sphere of personality activity in a ma-
ture young age, self-evaluation is analyzed as the central component of the "I-concept" of personality and 
psychological peculiarities of interpersonal relations in mature young age are analyzed, depending on the 
level of self-esteem. The results of empirical research aimed at revealing psychological peculiarities of 
interpersonal relations of student youth with different levels of self-esteem are presented.
Keywords: interpersonal relationships, personality, mature youth age, self-esteem, self-esteem, student 
youth.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ  
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ  

НА ЗАСАДАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Дімоглова О.В.
Ізмаїльський державний гуманітарний університет

У статті розглянуто поняття «педагогічні умови» з боку вітчизняних та зарубіжних науковців. Автором 
були висвітлені питання підвищення ділової репутації та професійного становлення фахівців морської 
галузі підґрунтям якої є міжкультурна комунікація. Актуальність проблематики дослідження обумовлене 
необхідністю підвищення якості професійної освіти відповідно до вимог Євроінтеграційних процесів та ви-
мог до здатності не лише до спілкування державною мовою, а й до іншомовного спілкування, що складає 
основу ділової репутації вітчизняних моряків.
Ключові слова: педагогічні умови, репутація, моряк, освіта, комунікація.

Постановка проблеми. Під час динамічних со-
ціально-економічних змін, що відбуваються 

на сучасному етапі розвитку українського суспіль-
ства, пріоритетним напрямом професійної освіти 
є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, 
здатних оперувати власними знаннями, активно 
діяти, оперативно приймати рішення, змінювати-
ся та навчатися відповідно до нових потреб ринку 
праці. На це зосереджено увагу в Законі України 
«Про освіту», Національній доктрині розвитку осві-
ти в Україні в ХХІ ст., Національній стратегії роз-
витку освіти в Україні на 2012–2021 роки. 

Питання якості професійної освіти завжди пере-
бувала в полі зору як педагогічної теорії, так і прак-
тики освіти. Однак на сучасному етапі соціального 
розвитку проблема сутності підготовки майбутніх 
фахівців набула особливої актуальності [3, с. 50]. 

Отже, формування галузевої компетентності 
фахівця залежить від сукупності певних умов 
організації навчального процесу та педагогічної 
майстерності викладача. Вивчаючи особистість 
викладача вищого закладу освіти, слід спершу 
розглядати її в соціально-психологічному, а по-
тім – у професійно-педагогічному аспектах [8]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз публі-
кацій показує, що різні сторони професійно-педа-
гогічної підготовки ґрунтовно висвітлені в дослі-
дженнях І. Беха, А. Богуш, С. Єрмакової, І. Зязюна, 
Е. Карпової, З. Курлянд, А. Линенко, Н. Ничкало, 
Г. Нагорної, Р. Хмелюк, О. Цокур та ін.

Проблема професійного становлення і ком - 
петентності фахівця широко обговорюється 
у науково-професійній літературі. Методологічні 
й теоретичні аспекти розвитку професійної ком-
петентності розглянуті в роботах С. Харченко, 
Н. Кічук, В. Докучаєвої, Н. Краснової, Н. Ларі-
онової, Д. Разіної, Е. Зєєра, А. Маркової, В. Же-
ляскова та інших авторів. 

Серед зарубіжних та українських дослідни-
ків, що розглядали проблему міжкультурного 
спілкування, заслуговують на увагу праці З. Га-
санова, С. Кучеряна, В. Мірошниченка, О. Жор-
нової, С. Нієто, Т. Рюлькера та ін. 

Мета статті полягає у розкритті педагогічних 
умов щодо формування ділової репутації сучас-
ного фахівця морської галузі на засадах між-
культурної комунікації.

Основний виклад матеріалу. На сьогоднішній 
день специфіка сучасної роботи фахівця морської 
галузі вимагає високого рівня професіоналізму. 
Професіоналізм, на нашу думку, і є досягненням 
ділової репутації конкретного працівника, тобто 
є результатом його самореалізації в ході тривало-
го процесу професійного становлення, для якого 
характерні індивідуальна своєрідність й унікаль-
ність умов протікання. Професійне становлення 
моряка – цілісний і безперервний процес розви-
тку освітньої та практичної діяльності людини, 
орієнтований на формування професійних знань, 
умінь, навичок і культурних якостей особистості, 
адекватних кваліфікаційним вимогам професії. 

Спираючись на дослідження О. Федорової, 
педагогічні умови це сукупність об’єктивних 
можливостей змісту навчання, методів, органі-
заційних форм і матеріальних можливостей її 
здійснення, що забезпечують успішне вирішення 
поставленого завдання [11]. 

Вивчення психолого-педагогічної, філософ-
ської та соціологічної літератури дає можливість 
розглядати категорію «умови» як складову будь-
якого процесу, зокрема і процесу формування 
професійної готовності моряків при вивченні спе-
ціальних дисциплін.

Зі свого боку О.Г. Бражнич вважає, що пе-
дагогічні умови є сукупністю об'єктивних мож-
ливостей змісту, методів, організаційних форм 
і матеріальних можливостей здійснення педаго-
гічного процесу, що забезпечує успішне досяг-
нення поставленої мети [1].

Під першою умовою ми розглядаємо психолого- 
педагогічну підготовку викладачів для розвитку 
в курсантів навичок і вмінь до спілкування 
іноземною мовою професійного спрямування.

Як відомо, реалізація навчальної функції по-
требує від викладача різнобічних компетенцій: 
і глибоких професійних знань та умінь, і певних 
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виробничих навичок з робочої професії, і ґрун-
товної підготовки з педагогіки та психології, ди-
дактики, методики навчання тощо. 

Робота зі студентом (курсантом) вимагає від 
викладача спец.дисциплін формування наступних 
особистісних професійних якостей вихованця: 
якості, що відображають загальну та професій-
ну спрямованість особистості (відповідальність, 
принциповість, працьовитість); риси інтелекту-
альної сфери (допитливість, кмітливість, умін-
ня виділяти головне, логічність мислення тощо); 
емоційно-вольові якості (витримка, володіння со-
бою, рішучість, вимогливість); соціально-психо-
логічні (ввічливість, справедливість, діловитість, 
організаторські здібності); сенсорно-рецептивні 
(розподіл уваги, спостереження); риси самосвідо-
мості (самокритичність, впевненість у собі). 

Отже слід звернути увагу на те, що однією 
з головних компетенцій майбутнього фахівця 
морської галузі, на нашу думку, є вміння вільно 
спілкуватися іноземною мовою, точніше сказати 
володіння міжкультурною комунікацією. 

Процес міжкультурної комунікації є спе-
цифічною формою діяльності, яка передбачає 
знання іноземних мов, матеріальної і духовної 
культури іншого народу, релігії, цінностей, мо-
ральних установок, світоглядних уявлень і т.д., 
в сукупності визначають модель поведінки парт-
нерів по комунікації. Тільки поєднання цих двох 
видів знання – мови і культури – забезпечує 
ефективне та плідне спілкування, служить осно-
вою ефективної міжкультурної комунікації, що 
саме притаманно для професії моряка.

Предметом міжкультурної комунікації є кон-
такти, які відбуваються на різних рівнях, в різній 
аудиторії, в двосторонньому, багатосторонньому, 
глобальному аспектах. Метою саме має бути ство-
рення умов для розвитку конструктивного діалогу, 
рівноцінного стосовно представників інших культур.

Також перед нами стоїть завдання розкрити 
сутність впливу цієї комунікації на становлення 
ділової репутації українського моряка. Хотілося б 
відмітити, що між «діловою репутацією організа-
ції» та «діловою репутацією фахівця», в даному ви-
падку моряка, можна поставити знак тотожності. 
Відомо, що цей термін у більшій мірі відноситься 
до частини бізнесу, так би мовити бренду, іміджу 
організації чи корпорації і т.д. Адже ділову репу-
тацію фізичної особи можна також вважати її ві-
зитівкою, вона відображає престиж, рівень профе-
сійності, відповідність діяльності вимогам закону. 

Поняття «ділова репутація» знайшло своє ві-
дображення під час професійного становлення 
фахівця будь-якої галузі, де діловою репутацією 
особистості розуміється оцінка її підприємниць-
кої, громадської, професійної чи іншої діяльнос-
ті, яку здійснює така особа як учасник суспіль-
них відносин [12]. 

Слід зазначити, що від ділової репутації зале-
жить багато факторів, наприклад, зацікавленість 
клієнтів, привабливість для співпраці та інвес-
тування, можливість отримання більшого доходу 
та виходу на нові ринки. На сьогоднішній день 
не є таємницею те, що репутація України, як 
потужної морської держави, залишилася в ми-
нулому. Тому наші висококваліфіковані моряки 
змушені здійснювати своє працевлаштування 
«під прапором», наймаючись на службу на суд-

на іноземних судновласників. Але чи мають наші 
моряки достатнє досягнення ділової репутації 
під час міжкультурної комунікації? 

З цього висновку випливає ще одне визначен-
ня, а саме «іншомовна компетентність моряка». 
Що це означає? Іншомовна компетентність мо-
ряка – це інтегративна властивість особистості, 
її здатність реалізовувати вміння раціональної 
комунікації в процесі виконання функціональних 
обов’язків і використовувати стратегії успіш-
ного міжособистісного спілкування з метою га-
рантування безпеки міжнародного мореплавства 
та власної безпеки засобами мови міжнародного 
спілкування [10, с. 8]. 

Для майбутніх фахівців морської галузі іс-
нує певний набір професійно важливих якостей, 
а також відповідний рівень професійної та світо-
глядної культури, яка відповідає етичним нормам. 
Система професійно важливих якостей включає 
три основні блоки: професійно-ділові, особистісні 
та міжособистісно-комунікативні якості. Профе-
сійно-діловий блок складається з якостей, котрі 
визначають професійну здатність працівника, як-
от: наявність професійної освіти, досвіду прак-
тичної роботи, організаційні здібності, ініціатив-
ність, стабільна працездатність, знання морської 
практики, чинних наказів, інструкцій, інших нор-
мативно-правових актів, володіння оперативною 
технікою, спеціальними технічними засобами, 
шансовими інструментами тощо. Основним дже-
релом формування цих якостей є система відо-
мчої освіти з підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації кадрів. Крім професійних 
знань, умінь, навичок, велике значення під час 
визначення ступеню професіоналізму моряка ма-
ють суто ділові якості, як-от: організаторські зді-
бності, тобто вміння ефективно налагоджувати 
свою роботу та роботу колег та підлеглих. 

Розкриття другої умови передбачає обґрунту –  
вання використання інформаційно-комунікатив-
них технологій та рольових ігор на заняттях.

Останніми роками все частіше піднімається 
питання про застосування нових інформаційних 
технологій у навчальному закладі. Це стосується 
не лише нових технічних засобів, але й застосу-
вання нових форм і методів викладання в проце-
сі навчання. Оскільки основною метою навчання 
іноземних мов є формування та розвиток комуні-
кативної культури студентів, навчання практич-
ного оволодіння іноземною мовою, викладач має 
створити сприятливі умови для кожного курсан-
та, вибрати такі методи навчання, що дозволи-
ли б усім без винятку виявити свою активність 
та творчість. Безперечна перевага даних інтерак-
тивних методів навчання перед іншими полягає 
в тому, що вони «потребують активності з боку 
кожного учасника заняття, знімають емоціональ-
ні й комунікативні бар’єри, сприяють набуттю 
й формуванню у слухачів не тільки професій-
них, але й певних особистісних якостей: зібра-
ності, старанності ініціативності, колективізму, 
креативності, комунікативності тощо» [2].

Однією з форм інтерактивного навчання ми 
взяли як приклад – метод рольової гри. Рольо-
ва гра як діяльність охоплює з’ясування мети, 
планування, реалізацію мети, а також аналіз 
результатів, у яких особистість цілком реалізує 
себе як суб’єкт. Мотивація ігрової діяльності за-
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безпечується її добровільністю, можливостя-
ми вибору й елементами змагання, задоволен-
ня потреби в самоствердженні, самореалізації. 
Як справедливо зазначає А. Капська рольові 
ігри є «своєрідним ключем» до розвитку твор-
чих умінь студентів, дія яких створює прекрасні 
умови для саморозкриття особистості, вироблен-
ня навичок логічно мислити, діяти словом і ділом. 
Ігри активізують у кожного учасника потенційні 
творчі здібності, які можуть виявлятися лише за 
певних умов. Наприклад, набути «вільності» тіла 
у виступах перед слухачами, чи «польоту» голо-
су, чи спостережливості, чи вміння слухати» [1]. 

У ході рольової гри студенти (курсанти) зму-
шені вирішувати різноманітні проблемні ситуа-
ції, які сприяють використанню іноземної мови 
не лише для повсякденного спілкування, а також 
для вирішення професійних завдань. Забезпечу-
ючи формування відповідних видів мовленнєвої 
діяльності, вони допомагають реалізувати осно-
вну функцію вивчення іноземної мови у вищому 
закладі освіти – формування у студентів профе-
сійної комунікативної компетенції.

Під третьою умовою ми бачимо полікультурну 
спрямованість навчання з пріоритетом світо-
вих культурних і наукових цінностей.

Привертає увагу позиція науковця Н. Папер-
ної щодо виокремлення таких аспектів діалогу 
культур:

– білінгвістичний, який включає розробку 
проблем інтерференції (лінгво- і соціокультур-
ної), кодового переключення, мовного дефіциту, 
конвергенції і дивергенції культур тощо;

– прагматичний, що передбачає розробку 
лінгвопрагматики при дослідженні міжкультур-
ної комунікації (специфіка взаємодії різнонаціо-
нальних комунікантів, особливості реалізації ін-
тенцій учасників діалогу культур тощо);

– когнітивний – дослідження когнітивних осо-
бливостей шляхом сприйняття і розуміння мови 
й культури різними національними контингента-
ми суб’єктів учіння; 

– аксіологічний, спрямований на виявлення 
оцінювальних характеристик, які «приписують-
ся» явищам мови і культури, що вивчаються 
представниками різних національних культур; 

– естетичний, що розкриває шляхи естетич-
ного осягнення мови і культури різних націо-
нальностей [9].

На нашу думку, такий підхід створює пере-
думови для всебічного вивчення комунікативної 
взаємодії мовних партнерів, які належать до різ-
них культур. До того ж діалог культур виконує 
й роль інформаційної комунікації, віддзеркалю-
ючи суть її трьох соціально значущих структур-
них компонентів: 

1) соціальний статус комунікантів, їхні соці-
альні ролі в комунікативній ситуації; 

2) соціально зумовлене ставлення до адресату; 
3) соціально значуща оцінка самої інформації.
Своєрідним типом міжкультурної комунікації 

у контексті діалогу культур є викладання іно-
земних мов, де культурна взаємодія представ-
ників різних лінгвокультурних спільнот може 
бути як безпосередньою (прямі контакти), так 
і опосередкованою (робота з текстом, твором як 
абстрактною моделлю іншої культури), може бу-
дуватися також на внутрішньому діалогові свідо-

мості і мислення людини з уявним світом та ін-
шими людьми.

Одним із чинників, які розкривають харак-
терні ознаки діалогу культур, на нашу думку, 
є культурно-комунікативна сумісність, що ви-
ражає соціокультурну спрямованість спільної ді-
яльності людей у їхньому прагненні досягти зго-
ди і забезпечується відповідною базою дискурсу: 
ціннісно-нормативна орієнтація, загальноприй-
няті етикетні норми поведінки, суспільна оцінка 
соціокультурного досвіду народу, спільність ду-
ховних спрямувань щодо здійснення діалогу.

Як можливий варіант міжкультурного діалогу 
розглядається розгортання двох суперечливих 
типів відносин – «ситуація розуміння» і «ситу-
ація нерозуміння», межа між якими відносна, 
динамічна й умовна, де нерозуміння слугує по-
штовхом, підґрунтям для розширення меж ро-
зуміння, де варіанти пристосування власного 
внутрішнього світу до можливостей вираження 
смислу і значення іншої культури збільшуються 
в міру виходу особистості у раніше недоступну 
предметність культури на основі вже наявних 
настанов і орієнтацій [5].

Саме в діалогізмі виявляється цілісність по-
зиції, цілісність особистості через відкритість 
суспільства, взаємозбагачення «інформаційного 
поля» (мова, знання), постійну взаємодію. Таким 
чином, можна стверджувати, що міжкультурна 
комунікація – це галузь соціальної реальності, 
змістом якої є процес взаємодії культур, а осно-
вним посередником – людина як носій (переда-
вач, інтерпретатор, перекладач) інформації, мов-
на особистість, яка, за твердженням І. Миронової 
[7] виступає у ролі медіатора культур. 

Наведені вище міркування дозволяють від-
значити наступне:

– міжкультурна комунікація має багатоас-
пектний характер, що розкриває її інтегративну 
природу;

– зміст міжкультурної комунікації базується 
на інтеграції трьох найважливіших складових: 
мови, що відображає культуру народу; культу-
ри, що передає особливості суспільно-історичних 
умов; особистості, яка формується у ході освіт-
ньої і соціальної діяльності.

Відомо, що спілкування і комунікація є фено-
менами, які перетинаються, але їхнє повне ото-
тожнення є не зовсім коректним, оскільки їм при-
таманні не лише спільні, але й відмінні ознаки. 

Спільними ознаками є співвіднесеність з про-
цесами обміну та передачі інформації. Стосовно 
відмінностей можна зазначити, що спілкуванню 
притаманні характеристики міжособистісної вза-
ємодії, а комунікації властиве додаткове значен-
ня – інформаційний обмін у суспільстві. 

Таким чином, спілкування є соціально обумов-
леним процесом обміну думками і почуттями між 
людьми у різних сферах діяльності, який реалі-
зується головним чином за допомогою вербаль-
них засобів комунікації, а комунікація на відміну 
від спілкування є соціально обумовленим проце-
сом передачі інформації як у міжособистісному, 
так і у масовому спілкуванні різними каналами 
за допомогою різних вербальних і невербальних 
комунікативних засобів [2]. 

Реальне спілкування може відбутися лише за 
умов володіння всіма учасниками акту комуніка-
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ції знаннями щодо норм поведінки, прийнятими 
в країні, яку представляє співрозмовник, тобто 
сформованої іншомовної компетенції.

Комунікативна компетентність передбачає за-
своєння екстралінгвістичної інформації, необхідної 
для адекватного спілкування і взаєморозуміння, що 
неможливе без принципової тотожності загальних 
відомостей комунікантів про оточуючу дійсність.

Четверта умова, яку ми будемо розглядати 
це впровадження широкого використання поза 
аудиторних форм роботи. 

Позааудиторна робота (курсантів) студентів – 
це процес, в якому домінує елемент саморозвит-
ку та самореалізації. Вона дає змогу (курсантам) 
студентам гармонізувати внутрішні та зовніш-
ні фактори формування професійної культури, 
створює додаткові умови для реалізації внутріш-
нього потенціалу, задоволення тих потреб, які 
в процесі аудиторної роботи не задовольняються. 
Позааудиторна робота має бути орієнтована на 
особистість (курсанта) студента.

Отже, професійна культура визначається 
в іншомовному спілкуванні, котре сприяє оволо-
дінню культурними нормами поведінки народу – 
носія мови. Іншими словами, у процесі навчан-
ня іноземної мови важливо залучати (курсантів) 
студентів до нової національної культури, побу-
ту, традицій, соціальних відносин, що сприяти-
ме формуванню соціокультурної компетентнос-
ті, для забезпечення можливості брати участь 
у міжкультурній комунікації.

З поняттям толерантності тісно пов’язано по-
няття емпатія, яке являє собою свого роду один 
з вищих рівнів толерантності [4]. Завдяки емпа-
тії ми набуваємо здатності мимовільного «пере-
втілення» у інших людей з метою відчути й зро-
зуміти як вони відчувають, чому вони так діють. 
Емпатія – це головний шлях самоактуалізації лю-
дини [6] і одна з умов вдосконалення особистості. 
Формування у (курсантів) студентів емпатії як 
психологічного механізму міжособистісної взаємо-
дії пов’язано з розвитком умінь співвідносити своє 
і чуже, долати страх і невпевненість перед незна-
йомими людьми у різних сферах діяльності іншо-
го лінгвокультурної спільноти, брати на себе нові 
ролі у ситуаціях міжкультурного спілкування.

Емпатійні уміння дають можливість прогно-
зувати можливі комунікативні невдачі, а також 
уникати їх. На нашу думку, найбільш значущи-
ми емпатійними, які слід розвивати у (курсантів) 
студентів, є наступні: 

– приймати й розуміти позицію іншої людини; 
– враховувати соціокультурну специфіку 

партнера по спілкуванню у виборі вербальних 
та невербальних засобів спілкування;

– сприймати і з повагою ставитися до іншої сис-
теми цінностей, іншого світобачення й світогляду.

Висновки. Проблема педагогічних умов ділової 
репутації майбутнього фахівця морської галузі 
на засадах саме міжкультурної комунікації за-
лишається актуальною у зв’язку із розширенням 
міжнародних зв’язків, залучення більшої кількос-
ті різних фахівців до міжнародного спілкування 
і співробітництва. Висуваються нові вимоги до ви-
пускника вищої школи морського напряму, серед 
яких, зокрема, володіння іноземною мовою.

Система формування у (курсантів) студентів 
нефілологічних спеціальностей комунікативної 
компетентності з іноземної мови, яка б відпові-
дала Європейським освітнім стандартам, перед-
бачає дотримання сучасних дидактичних та ме-
тодичних принципів навчання іноземних мов, до 
яких може бути віднесено принципи інтерактив-
ності, мовленнєво-мисленнєвої активності, кон-
текстуалізації та раннього професійного спряму-
вання навчання іноземної мови. 

На наш погляд, необхідно переходити до ін-
новаційного навчання з залученням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, здій-
снення міжпредметної координації в навчанні 
професійно спрямованої англійської мови та фа-
хових дисциплін. Навчання іноземної мови за 
професійним спрямуванням треба розглядати як 
складову частину фахової підготовки (курсанта) 
студента. 

З цього випливає, що досягнення репутації 
компетентного моряка неможливо без знань іно-
земної мови.

Інноваційне навчання професійного іншомов-
ного спілкування орієнтується на створення умов 
для (курсантів) студентів займати активну та іні-
ціативну позицію в навчальній діяльності, само-
му шукати відповіді на питання. 

Навчати мови – це не тільки давати зн  ння 
про мову, а й навчити користуватися мовою як 
засобом спілкування, критично мислити, отриму-
вати інформацію з усіх доступних джерел, оці-
нювати її, розуміти співрозмовника, формулюва-
ти власні думки. 

Підсумовуючи викладене, ми дійшли висно-
вку, що педагогічними умовами формування 
ділової репутації на засадах міжкультурного 
спілкування, насамперед, на вузівському етапі 
навчання курсантів/студентів, є:

– психолого-педагогічна підготовка виклада-
чів для розвитку в курсантів навичок і вмінь до 
спілкування іноземною мовою; 

– використання інформаційно-комунікатив-
них технологій та рольових ігор на заняттях; 

– полікультурна спрямованість навчання 
з пріоритетом світових культурних і наукових 
цінностей;

– широке використання позааудиторних 
форм роботи.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА МОРСКОЙ ОТРАСЛИ  
НА ОСНОВАХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрено понятие «педагогические условия» со стороны отечественных и зарубежных 
ученых. Автором были освещены вопросы повышения деловой репутации и профессионального ста-
новления специалистов морской отрасли, основой которой является межкультурная коммуникация. 
Актуальность проблематики исследования обусловлено необходимостью повышения качества профес-
сионального образования в соответствии с требованиями Евроинтеграционных процессов и требований 
к способности не только к общению на государственном языке, но и к иноязычному общению, которое 
составляет основу деловой репутации отечественных моряков.
Ключевые слова: педагогические условия, репутация, моряк, образование, коммуникация.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE FORMATION  
OF PROFESSIONAL REPUTATION OF MARINE INDUSTRY EXPERTS  
ON THE BASIS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Summary
The following article deals with the concept "pedagogical conditions" from domestic and foreign scientists. 
The author displays problems of increase of the professional reputation and professional formation of 
marine industry experts by means of cross-cultural communication. The main relevance of the research is 
caused to improve professional education qualities according to requirements of Eurointegration processes 
and requirements to ability not only to the state language communication and also to foreign-language one 
what makes professional reputation of domestic seamen basical.
Keywords: pedagogical conditions, reputation, seaman, education, communication.
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ПРОЕКТНОЗАДАЧНИЙ ПІДХІД В ПРАКТИЦІ  
ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТАТИВІВ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ  

ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Зелений П.О.
Інститут обдарованої дитини 

Національної академії педагогічних наук України

У статті зазначається актуальність розроблюваної теми, розуміння проектного підходу дослідниками, 
чому саме у екологічній освіті варто включати задачний підхід в проектний, головний принцип на яко-
му ґрунтується проектна діяльність з екології, доцільність застосування проектно-задачного підходу 
у навчанні обдарованих на факультативних заняттях, мета екологічної освіти старшої школи, терміни 
апробації такої моделі формування екологічної освіти обдарованих старшокласників, проектно-екологічні 
компетентності. Трактується розуміння екологічних проектів з боку проектно-задачного підходу. Пред-
ставляються, порівнюються виявлені та сформовані в результаті експерименту рівні екологічної компе-
тентності по експериментальним та контрольним групам відповідно висунутих гіпотез. Роз’яснюється в 
чому проявляється результативність застосування розробленого проектно-задачного підходу. 
Ключові слова: обдарованість, обдаровані старшокласники, компетентність, екологічна компетентність, 
екологічні факультативи, рівні екологічної компетентності, модель проектно-задачного підходу.

Постановка проблеми. Сучасний екологіч-
ний стан природного середовища зумовлює 

людство розглядати власну діяльність не тільки 
з економічного та соціального боку, а й екологіч-
ного, віднайдення балансу між ними, що потребує 
як екологічного мислення, розуміння екологічних 
процесів, що протікають у природі, здатності до 
екологічної діяльності. Тому на сьогоднішній день 
існує необхідність в екологічно компетентнісному 
населенні, що буде розглядати свою діяльність 
з огляду на три вищезазначених критерії. Раніше 
ми писали, що формувати екологічне мислення 
необхідно саме в старшій школі, оскільки науков-
ці вважають, що в цей період формування особис-
тості відбувається найінтенсивніше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Як зазначають В. Киричук, В. Неділько, М. Мель-
ник та ін., проектний підхід – це педагогічна сис-
тема, яка передбачає переважно використання 
методу проектів, проте це не означає, що педагог 
повинен обмежуватись у виборі методів навчан-
ня [9]. Дослідники наголошують, що проектний 
підхід може успішно поєднуватись з іншими пе-
дагогічними методами та формами навчання, на-
приклад, дослідницьким методом, проблемним 
навчанням, ігровим навчанням, інформаційно-
комп’ютерним, який отримав в останні роки ак-
тивний і якісний розвиток). 

А. Захлєбний і Е. Дзятковська [3] наголошу-
ють на важливості застосування проектного під-
ходу в екологічній освіті, оскільки він передба-
чає реалізацію міждисциплінарного підходу, що 
інтегрує питання навколишнього середовища, 
економіки, суспільства, прав і обов'язків людини 
в певну цілісну дидактичну систему, що сьогод-
ні, на відміну від методу проектів, жодна дис-
ципліна не може забезпечити вирішення всіх 
цих обов'язкових завдань в екологічній освіті. 
Таке розуміння не нове, проте для нашого дослі-
дження є важливим та актуальним. Це пов’язано 
з тим, що екологія як наукова галузь, професій-
на діяльність, навчальна дисципліна не є само-
стійною, оскільки інтегрує в собі значну кількість 

наукових дисциплін як природничо-наукового 
так і соціального спрямування. Отже, проектна 
діяльність з екології ґрунтується на принципі 
міждисциплінарності.

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. Необхідність саме у екологічно 
компетентнісному населенні вимагає від системи 
освіти старшої школи застосування підходів, що 
будуть спрямовані на формування екологічної 
компетентності, що й було зазначено в новому 
Законі України «Про освіту» [11]. Саме це й зу-
мовлює актуальність теми нашого дисертаційно-
го дослідження «Проектно-задачний підхід до 
екологічної освіти обдарованих старшокласни-
ків у позакласній роботі», особливого значення 
проектно-задачний підхід набуває у навчанні об-
дарованих учнів, адже надає їм можливість по-
глибити та розширити знання, максимально роз-
кривати і розвивати здібності й таланти учнів 
за допомогою двох стратегій, збагачення та при-
скорення [10]. І. Єрмаков стверджує: «Проектний 
підхід являє собою цілісну послідовність дидак-
тичних прийомів і операцій для досягнення жит-
тєво важливого результату» [2]. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є окреслити головну ідею та модель проектно-
задачного підходу а також висвітлити результа-
ти її впровадження в практику факультативних 
курсів загальноосвітніх навчальних закладів, 
показати доцільність впровадження та застосу-
вання, розробленого в рамках дисертаційного до-
слідження, підходу до формування екологічної 
компетентності обдарованих старшокласників. 

Виклад основного матеріалу. У нашому до-
слідженні ми застосовували проектний підхід, 
який включає задачний підхід, тобто проектно-
задачний підхід, оскільки відомо, що будь-яка ді-
яльність має задачну природу, тобто здійснення 
діяльності – це розв’язування певних задач, які 
мають певні характеристики [1].

На нашу думку, при формуванні екологічної 
освіти обдарованих старшокласників, проектно- 
задачний підхід варто реалізовувати на факуль-
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тативних заняттях, оскільки ця форма навчаль-
ної діяльності учнів не обмежує їх у часі, оцін-
ками, як зовнішніми мотиваторами тощо. А сам 
зміст факультативного курсу слід розглядати не 
як продовження навчального змісту, який не був 
реалізований на уроках, а як реальну проектну 
діяльність, що заснована на невідомій учневі но-
вітній науковій базі. Це значно підвищує зацікав-
леність здійснення дослідницької діяльності, моти-
вацію пізнання, сприяє їх саморозвитку і орієнтує 
на вибір майбутньої професії, вмінню відстоюва-
ти аргументи, доводити свою позицію, розвивати 
самостійність мислення, творчість, ініціативність, 
бачити перспективи розвитку проекту.

Оскільки одне із завдань сучасної школи сто-
їть формувати екологічну компетентність учнів, 
нами було проаналізовано теоретичні розуміння 
поняття «компетентність» та «компетентності», 
щоб зрозуміти найголовнішу сутність цих понять. 
Так, аналіз літератури дозволив нам сказати, що 
в компетентність вкладається не просто усвідом-
лення та розуміння, а саме діяльнісна складова, 
здатність ефективно виконувати ту чи іншу ді-
яльність в певній сфері на основі сформованих 
знань, умінь та досвіду, а екологічна компе-
тентність – це нова мета шкільної екологічної 
освіти, що виявляється у екологічній діяльності 
та відображена в екологічних компетентностях, 
які у проектно-задачному підході будуть виявля-
тися у здатності обдарованих учнів розв’язувати 
екологічні проблеми і задачі. Проблеми, в свою 
чергу, виявляються в екологічних ситуаціях, які 
можуть бути бувають трьох рівнів – глобальні, 
регіональні, місцеві.

Пропонований нами проектно-задачний підхід 
ґрунтується на діяльнісному підході, звідси, роз-
роблені нами компетентності стосуються проце-
су здійснення проектної діяльності, відповідають 
її характеру та виявляються при розв’язуванні 
екологічних задач. Нами обґрунтовано три види 
навчальних задач: навчально-теоретичні, на-
вчальні теоретико-прикладні, навчально-при-
кладні, що пов’язані з рівнями проектів та шість 
типів навчальних задач, що відповідають алго-
ритму вирішення екологічних проблем. Саме ці 
особливості було покладено в основу обґрунту-
вання екологічних компетентностей для здій-
снення проектної діяльності обдарованими стар-
шокласниками в позакласній роботі.

Звідси, виявляється масштаб не тільки про-
блем, але й знань, які мають рівень від предмет-
ного до синергетичного, тобто міжпредметного, 
виходячи з чого нами був розроблений необ-
хідний алгоритм їх вирішення, який не тільки 
структурує пошукову, інтелектуальну діяльність 
старшокласників, але й сприяє продуктивному 
й оптимальному шляху досягнення результатів 
розв’язування задач. 

Обгрунтування та окреслення моделі реалі-
зації проектно-задачного підходу в позакласній 
екологічній освіті обдарованих старшокласників 
також зазначалось в публікаціях автора [4–8].

Так, побудована нами модель реалізації про-
ектно-задачного підходу на зазначених теоре-
тичних розробках перевірялась на практиці фа-
культативних занять протягом 2015–2016 н.р., 
2016–2017 н.р. Визначення результативності 
моделі реалізації проектно-задачного підходу 

у екологічній освіті обдарованих старшоклас-
ників відбувалося через діагностування рів-
ня сформованості екологічної компетентності. 
З цією метою було визначено експерименталь-
ні та контрольні групи, до складу яких увійшли 
137 учнів 10-11 класів. На етапі констатуваль-
ного експерименту застосовувалася розроблена 
нами діагностична методика виявлення рівнів 
екологічної компетентності в обдарованих стар-
шокласників. Методика складалася із екологічної 
проблеми та навчальних задач шести типів на 
діагностику екологічної проблеми, моделювання 
екологічної ситуації (проблеми), прогнозування 
розвитку екологічної ситуації, проектування ви-
рішення екологічної проблеми, технологічність 
розв’язання екологічної задачі (добір засобів, ме-
тодів, заходів), рефлексію етапів та результатів 
розв’язку. 

Перша гіпотеза – формування екологічної 
компетентності обдарованих старшокласників 
буде ефективним при застосуванні моделі про-
ектно-задачного підходу в ході навчання за роз-
робленим алгоритмом здійснення проектної ді-
яльності та відповідної послідовності розв’язання 
навчальних задач на діагностику, моделювання, 
прогнозування, проектування, технологічність, 
рефлексію. 

Друга гіпотеза – формування екологічної 
компетентності обдарованих старшокласників 
буде ефективним при застосуванні моделі про-
ектно-задачного підходу в ході навчання без 
жорстких умов дотримання розробленої програ-
ми у часі та без обмежень вибору теми проекту. 

Були сформовані три експериментальні групи 
з якими перевіряли першу гіпотезу, три експе-
риментальні з якими перевіряли другу гіпотезу 
та дві котрольних групи. У таблиці 1 покажемо 
виявлені рівні екологічної компетентності учнів 
на початку експерименту, та по його завершенні 
відповідно вищевказаних критеріїв.

У порівнянні отриманих результатів експери-
ментальних груп Е

1
 та Е

2
 можна стверджувати, що 

перша гіпотеза підтвердилась, а друга, в якій було 
змінено умови роботи на факультативних заняттях 
та самостійної роботі старшокласників, показала, 
що такі умови не сприяють продуктивному форму-
ванню екологічних компетентностей в учнів.

Порівнюючи отримані результати експери-
ментальних груп і контрольних, можна ствер-
джувати, що традиційний підхід, який застосо-
вувався в контрольних групах, не дав значних 
позитивних зрушень у формуванні екологічних 
компетентностей. Очевидно, що цей процес не 
залежить від сукупності заходів, змісту, методів 
і технологій, а від їх впорядкованості, цілеспря-
мованості, відповідної організації щодо процесу 
формування екологічних компетеностей, засто-
совування технологічного алгоритму щодо здій-
снення екологічної освіти на основі проектно-за-
дачного підходу. 

Висновки і пропозиції. Отже, такий під-
хід дозволяє, по-перше, стимулювати учнів до 
більш поглибленого, осмисленого, мотивовано-
го, зацікавленого навчання; по-друге, виявляти 
та природно розвивати здібності, певні види об-
дарованості; по-третє, сприяти перспективно-
му розвитку дидактичних аспектів проектного 
підходу; по-четверте, здійснювати самостійний 
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пошук майбутньої професії, по-п’яте, оновити 
та доповнити зміст освіти відповідно реального 
життя, до тих проблем, які потрібно вирішувати 
людству за для його подальшого безпечного іс-

нування. Він також сприяє прояву і реалізації 
творчого та інтелектуального потенціалу обдаро-
ваних учнів, що не може проявитися в традицій-
ній парадигмі навчання.

Акаде-
мічний Творчий

Синергетично-
креативний

Акаде-
мічний

Твор-
чий

Синергетично-
креативний

Е1.1 53,85 30,77 15,38 18,25 46,17 35,58
Е1.2 60 33,33 6,67 19,10 52,43 28,27
Е1.3 57,14 28,57 14,29 16,14 46,37 37,49
Е2.1 57,14 28,57 14,29 46,44 34,77 18,79
Е2.2 60 26,67 13,33 48,30 32,47 19,13
Е2.3 64,29 28,57 7,14 52,69 35,67 11,64
К1 64 24 12 62,50 25,00 12,50
К2 59,26 29,63 11,11 57,46 30,53 12,01

Сформованість екологічної 
компетентності у %

Виявлені рівні екологічної 
компетентності у %

Групи

Таблиця 1
Рівні сформованості екологічної компетентності на контрольноузагальнюючому етапі 

експерименту та констатувальному у відсотках

Джерело: розроблено автором
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ПРОЕКТНОЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТАТИВОВ ОДАРЕННЫХ УЧЕНИКОВ  
СТАРШЕЙ ШКОЛЫ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Аннотация
В статье отмечается актуальность разрабатываемой темы, понимание проектного подхода исследовате-
лями, почему в экологическом образовании следует включать задачный подход в проектный, главный 
принцип на котором основывается проектная деятельность по экологии, целесообразность примене-
ния проектно-задачного подхода в обучении одаренных старшекласников на факультативных заняти-
ях, цель экологического образования старших классов, сроки апробации такой модели формирования 
экологического образования одаренных старшеклассников, проектно-экологические компетентности. 
Указывается понимания экологических проектов со стороны проектно-задачного подхода. Представ-
ляются, сравниваются выявленые и сформированые в результате эксперимента уровни экологической 
компетентности по экспериментальным и контрольным группам в соответствии выдвинутых гипотез. 
Разъясняется в чем проявляется результативность применения разработанного проектно-задачного 
подхода.
Ключевые слова: одаренность, одаренные старшеклассники, компетентность, экологическая компе-
тентность, экологические факультативы, уровни экологической компетентности, модель проектно-за-
дачного подхода.

Zelenyi P.A.
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National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

DESIGNTASK APPROACH IN PRACTICE  
OF ENVIRONMENTAL FACULTY OF STUDENTS  
OF SENIOR SCHOOLS AND THE PERFORMANCE OF ITS APPLICATION

Summary 
The article points out the relevance of the developed theme, understanding of the project approach 
of researchers, why it is precisely in ecological education should include a task-oriented approach to  
the design, the main principle on which the project activity is based on the environment, the feasibility of 
using the project-task approach in teaching gifted on optional classes, the goal the ecological education of 
the senior school, the terms of approbation of such a model of formation of ecological education of gifted 
senior pupils, design and environmental competence. The understanding of environmental projects is be-
ing discussed on the part of the design-task approach. The levels of environmental competence identified 
and formed in the experiment by the experimental and control groups of the hypotheses put forward 
are compared and compared. Clarifies in many ways the effectiveness of the application of the developed 
design-task approach.
Keywords: gifted, gifted senior pupils, competence, ecological competence, ecological electives, levels of 
ecological competence, model of design and problem-oriented approach.
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА У ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВПЕДАГОГІВ 
ТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ

Іванова А.В.
Українська інженерно-педагогічна академія

У статті окреслено важливе значення виробничої практики як складової частини процесу підготовки фа-
хівців у вищих навчальних закладах. Установлено зв'язок між виробничим навчання та виробничої прак-
тикою під час підготовки інженерів-педагогів транспортного профілю. Наведено й схарактеризовано осно-
вні види практик, які студенти проходять під час навчання у вищих навчальних закладах. Проаналізовано 
робочу програму спеціальності «Професійна освіта. Транспорт» та установлено зв'язок виробничої прак-
тики з дисциплінами «Вступ до фаху та виробниче навчання» та «Професійна та практична підготовка».
Ключові слова: виробнича практика, виробниче навчання, інженер-педагог, транспортний профіль, вищий 
навчальний заклад.

Постановка проблеми. Однією з актуальних 
на сьогодні тем модернізації вищої школи 

є підвищення ефективності виробничої практи-
ки. Практика студентів є обов'язковою складо-
вою частиною процесу підготовки фахівців у ви-
щих навчальних закладах (ВНЗ) і проводиться 
на оснащених відповідним чином базах практики 
ВНЗ, а також на сучасних підприємствах і в ор-
ганізаціях різних галузей господарства, освіти, 
охорони здоров'я, культури, торгівлі та держав-
ного управління. Отже, важливим аспектом на-
шого дослідження є визначення місця виробничої 
практики, а саме у підготовці інженерів-педаго-
гів транспортного профілю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні аспекти виробничої практики з ура-
хуванням специфіки виробництва за різними 
спеціальностями представлено в працях вітчиз-
няних і російських авторів: С. Батишева, Т. По-
пової, В. Савченко, Ю. Сухарнікова та інших. 
У наукових розробках іноземних авторів Ф. Ах-
тенхагена, П. Гердера, М. Мастена, Х. Ольден-
бургера, М. Вейнена акцентується увага на меха-
нізмах підготовки студентів відповідно до вимог 
сучасного виробництва. Аналіз сучасних проблем 
організації проведення виробничої практики 
у своїх працях досліджували А. Гоц, В. Гусь-
ков, Н. Литвинова, Л. Усеінова. Роль виробничої 
практики в підготовці фахівців для дорожнього 
будівництва знайшла відображення у працях 
Г. Проваторової.

Проте, у підготовці інженерів-педагогів, зо-
крема транспортного профілю, свого місця ви-
робнича практика так і не знайшла.

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. Слід виділити, що не всі ві-
тчизняні і зарубіжні вчені присвячують достатньо 
уваги проблемі виробничої практики у підготовці 
інженера-педагога транспортного профілю, що 
і обумовило звернення до даної проблематики.

Мета статті. Метою даної статті є обґрунту-
вання місця виробничої практики у підготовці ін-
женерів-педагогів транспортного профілю.

Виклад основного матеріалу. Підготовка май-
бутніх фахівців до професійної діяльності є не-
можливою виключно в процесі аудиторної роботи. 
Без досвіду практичного застосування теоретич-
них знань в реальних умовах виробництва не 
можна забезпечити сформованих висококваліфі-

кованих фахівців. За час навчання в університеті 
студенти здобувають основи тих знань, умінь і на-
вичок, які допоможуть їм остаточно стати профе-
сіоналами вже в процесі практичної професійної 
діяльності. Для цього необхідно повною мірою ви-
користовувати можливості виробничої практики.

Виробниче навчання та виробнича практи-
ка інженерів-педагогів транспортного профілю 
організують і проводять відповідно до Закону 
України «Про професійно-технічну освіту» під-
приємства, установи, організації незалежно від 
форми власності та підпорядкування зобов'язані 
надавати учням, слухачам професійно-технічних 
навчальних закладів робочі місця або навчально-
виробничі ділянки для проходження виробничого 
навчання чи виробничої практики, Положення 
про виробничу практику та працевлаштування 
випускників професійно-технічних навчальних 
закладів та інших нормативно-правових актів 
у галузі професійно-технічної освіти [1]. 

Метою виробничого навчання є вдосконалення 
отриманих знань, умінь та практичних навичок, 
а також забезпечення адаптації студентів на під-
приємства після закінчення ВНЗ.

Завданням практики є вивчення структури 
та організації діяльності установ за місцем про-
ходження практики: ознайомлення з питаннями 
наукової організації праці; засвоєння методів 
чисельного дослідження задач, спрямованих на 
розв'язування конкретних виробничих проблем; 
вивчення технічної документації та ознайомлен-
ня з вимогами до її оформлення; поглиблення на-
виків роботи з обчислювальною технікою набут-
тя практичних навиків на робочих місцях.

У ВНЗ студенти повинні проходити навчаль-
ну, навчально-виробничу і виробничу практику. 
Навчальна практика має своєю метою поглиби-
ти та за-кріпити теоретичні знання студентів, 
виробити навички практичної і дослідницької 
роботи, ознайомити із сучасним обладнанням. 
Навчально-виробнича практика має своїм за-
вданням ознайомити студента з його майбутньою 
спеціальністю.

Виробничу практику проходять студенти на 
старших курсах. У процесі цієї практики вони 
виконують основні роботи, перебуваючи на робо-
чих місцях, вивчаючи значну за обсягом ділян-
ку виробництва і набуваючи навичок управління 
і контролю [2].
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Основа змісту дисциплін «Вступ до фаху 

та виробниче навчання» та «Професійна та прак-
тична підготовка», які передбачені планом підго-
товки зі спеціальності «Професійна освіта. Тран-
спорт» [3] на 1-му та 2-му курсі навчання у ВНЗ, 
забезпечують підготовки до участі у виробничого 
процесу (в умовах майстерень). 

Так, навчальна дисципліна «Вступ до фаху 
та виробниче навчання», що викладається на 1-му 
курсі навчання, передбачає захист студентами під-
готовленого звіту про проходження практики на 
кожній дільниці з отриманням заліку, або іспиту 
в кінці семестру. Після опанування на 2-му курсі 
дисципліни «Професійна та практична підготовка» 
студенти повинні захистити звіт, який вони писали 
під час виробничої практики перед майстрами ви-
робничого навчання на кожній дільниці.

Майбутні інженери-педагоги транспортного про-
філю на відміну від інших студентів мають змогу 
під час виробничої практики відвідувати шість діль-
ниць у навчальних майстернях: електромонтажна, 
слюсарно-ремонтна, зварювальна, радіомонтажна, 
токарна та дільниця метрології. Один раз на тиж-
день студенти повинні відвідувати заняття, вико-
нувати завдання майстра виробничого навчання 
та отримувати оцінку в кінці кожного заняття.

Студентами на електромонтажній дільниці 
на 1-му та 2-му курсі будуть вивчені та освоєні 
наступні теми:

1. Інструктаж з охорони праці при виконанні ро-
біт з монтажу та випробування схем. Ознайомлення 
з монтажем електропроводки квартирного блоку.

2. Прокладка проводів, розмітка, кріплення 
проводу до зажимів вимикачів, розеток, світиль-
ників, електролічильників, щітків, перевірила 
роботи схем.

3. Обслуговування і ремонт електропроводок, 
освітлюваних електропроводок. Ознайомлення 
з видами, причинами, пошкоджуваннями елек-
тропроводок.

4. Обслуговування і ремонт світильників 
з лампами калювання та люмінісентних. Розби-
рання, визначення виду пошкоджень ламп. Ви-
конання ремонтних операцій.

Під час навчання на слюсарно-ремонтній 
дільниці студентами будуть вивчені та освоєні 
наступні теми:

1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони 
праці та пожежної безпеки при проведенні слю-
сарних та ремонтних робіт. Заходи по поперед-
ження травматизму та пожеж.

1.1. Загальні організаційні вимоги. Інструктаж 
з охороні праці.

1.2. Безпека праці та пожежна безпека. Про-
типожежні заходи, причини виникнення пожеж. 
Правила поведінки при гасінні пожежі. 

1.3. Ознайомлення з слюсарними та ремонтни-
ми роботами.

2. Загальні вимоги до організації робочого 
місця. Знайомство з устаткуванням слюсарних 
та ремонтних майстерень, інструментом.

2.1. Ознайомлення з робочим місцем, органі-
зація його до роботи. Загальні вимоги. Порядок 
отримання та здачі інструменту та пристроїв.

2.2. Ознайомлення з устаткуванням слюсар-
них те ремонтних майстерень та пристроїв, їх 
призначення та будова.

2.3. Санітарно-гігієнічні умови праці.

3. Основи слюсарної роботи. Навчання слю-
сарним роботам.

3.1. Поняття про площинне розмічення.
3.2. Загальні відомості про рубання металу.
3.3. Інструмент та пристрої для рубання ме-

талу. Поняття про виправлення, рихтування, рі-
зання, згинання та шабрування.

4. Загальні поняття про машини, деталі машин 
та устаткування. Навчання ремонтними роботам.

4.1. Технологічні процеси ремонту деталей ма-
шин та устаткування.

4.2. Складання, розбирання деталей. Визна-
чення несправностей.

Навчання на зварювальній дільниці передба-
чає вивчення таких тем:

1. Техніка стикових з'єднань. 
2. Техніка і технологія кутових з'єднань.
3. Техніка і технологія таврових з'єднань.
Радіомонтажна дільниця зобов’язує студен-

тів до вивчення таких тем:
1. Інструктаж з охорони праці з електро-

технічними і електроізоляційними матеріалами. 
Електротехнічні та електроізоляційні матеріали. 
Властивості та область використання. Вправи по 
електроізоляції.

2. Ознайомлення з джерелами живлення. 
Типи, види вторинних перетворювачів. Ознайом-
лення з призначенням, принципом дії вторинних 
перетворювачів.

3. Радіовимірювальні та електровимірювальні 
прилади. Контрольно-вимірювальні прилади. Впра-
ви по складанню найпростіших схем вимірювання.

На токарній дільниці студенти повинні про-
слухати такі теми: Обробка різьбових поверхонь. 
Елементи різьби. Нарізування зовнішньої різьби 
плашкою. Нарізування внутрішньої різьби міт-
чиком. Контроль різьби. Обробка конічних повер-
хонь. Обробка фасонних поверхонь.

На дільниці метрології студентами будуть 
вивчені та освоєні наступні теми:

1. Призначення і використання плоскопара-
лельних кінцевих мір довжини.

2. Вимірювання зворотів розмірів деталей ва-
жільно-механічними приладами: індикатором 
годинникового типу, індикаторним нутромером, 
скобою і важільної скобою.

3. Прийоми контролю різьбових деталей різь-
бовими калібрами і різьбовими шаблонами. Ви-
мірювання середнього діаметра різьби різьбовим 
мікрометром.

4. Прийоми вимірювання кутів і конусів угло-
мерами та синусної ліній-кою. Вимірювання ко-
нусів тригонометричними методами.

Завданнями студента під час виробничої 
практики є виконання таких вимог:

– відвідувати заняття на кожній дільниці;
– виконувати завдання, які безпосередньо ви-

дає майстер виробництва на початку заняття;
– дотримуватися чинних у закладі правил 

внутрішнього розпорядку;
– знати та суворо дотримуватись правил охо-

рони праці та виробничої санітарії;
– нести відповідальність за виконану роботу 

та її результати;
– надати на кожну дільницю звіт у кінці року за 

темою, виданою майстром виробничого навчання.
По закінченню виробничої практики студенти 

складають і здають звіти про виконання програ-
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ми практики. До звіту додають різноманітні тех-
нічні матеріали: рисунки, креслення, фотографії, 
схеми, таблиці, зразки матеріалів, виробів тощо. 
Керівник виробничої практики перевіряє звіт, 
після чого практикант складає залік. Залік оці-
нюється за чотирибальною системою (відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно), при цьому вра-
ховується характеристика і оцінка роботи сту-
дента керівником практики від підприємства.

Висновки і пропозиції. Ефективність підго-
товки інженерів-педагогів транспортного про-
філю залежить від належного визначення цілей 
і змісту виробничої практики, рівня професійної 
підготовки студентів, поєднання всіх компонентів 
навчальної діяльності дозволяє зробити висно-
вок, що виробнича практика займає велике зна-
чення для майбутніх фахівців і суттєво впливає 
на їх професійний розвиток.
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МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
ИНЖЕНЕРОВПЕДАГОГОВ ТРАНСПОРНОГО ПРОФИЛЯ

Аннотация
В статье описано важное значение производственной практики как составной части процесса подго-
товки специалистов в высших учебных заведениях. Установлена связь между производственным об-
учения и производственной практикой при подготовке инженеров-педагогов транспортного профиля. 
Приведено и описано основные виды практик, которые студенты проходят во время обучения в выс-
ших учебных заведениях. Проанализировано рабочую программу специальности «Профессиональное 
образование. Транспорт» и установлена связь производственной практики с дисциплинами «Введение 
в специальность и производственное обучение» и «Профессиональная и практическая подготовка». 
Ключевые слова: производственная практика, производственное обучение, инженер-педагог, тран-
спортный профиль, высшее учебное заведение.

Ivanova A.V.
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THE INDUSTRIAL PLACEMENT FOR PREPARATION  
OF TRANSPORT SPECIALITY TEACHERENGINEERS 

Summary
The important value of work experience internship as a component part of preparation process of spe-
cialists in higher educational establishments is underlined in the article. The connection is set between 
job training and work experience internship during preparation of transport speciality teacher-engineers.  
It is resulted and characterized basic types of practicum where students can do practical work during 
studies in higher educational establishments. The steering documents “The vocational education and train-
ing. Transport” was analyzed and it set up link with courses of study “Introduction for the work place-
ment” and “Vocational and in-plant training”.
Keywords: work experience internship, job training, teacher-engineer, transport speciality, higher educa-
tional establishment.
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ  

ЯК НАУКОВОПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Кос М.В.
Компанія «Alion Science and Technology» в Академії сухопутних військ, м. Львів (2010–2014 рр.) 

У статті обґрунтовано доцільність використання імітаційного моделювання тактичних (бойових) дій у про-
фесійній підготовці офіцерів тактичного рівня. Показана необхідність актуалізації потреби курсантів у по-
доланні професійних проблем у майбутній діяльності. Визначено шляхи забезпечення мотивації курсантів 
щодо подолання професійних труднощів. Висвітлено умови створення відповідного освітнього середови-
ща на основі міждисциплінарної взаємодії. Виділено методологічні підходи до імітаційного моделювання 
(структурний, функціональний, структурно-функціональний).
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні офіцери, тактичний рівень, імітаційне моделювання, 
моделювання.

Постановка проблеми. Традиційний підхід 
до організації навчання майбутніх офі-

церів у вищих військових навчальних закладах 
є достатньо ефективним, але зростає очевидність 
того, що нові підходи до підготовки офіцерів та-
кож потребують розвитку. Одним із шляхів під-
вищення ефективності навчання є впровадження 
імітаційного моделювання як альтернативи уста-
леним підходам до організації навчально-вихов-
ного процесу військових вишів [3].

Імітаційне моделювання в освіті не є новим 
явищем, оскільки воно є частиною навчання вій-
ськовослужбовців провідних армій світу вже 
десятки років. Протягом цього часу воно довело 
свою ефективність у підтриманні традиційних 
підходів до викладання та оптимізації навчаль-
ного процесу. За цей час освіта продовжувала 
розвиватися, оскільки націлена на нові перспек-
тиви в педагогіці та потреби суспільства [7].

В Україні імітаційне моделювання в певній 
мірі впроваджено та реалізовано через Центри 
імітаційного моделювання, що існують в окремих 
вищих військових навчальних закладах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Психо-
лого-педагогічні та дидактичні умови застосування 
імітаційного моделювання в навчальному процесі 
досліджувались у різних аспектах, а саме: впро-
вадження інформаційних технологій у навчальний 
процес вищих військових навчальних закладів 
(В.Є. Краснопольський, О.С. Мартишок, Ж.А. Мель-
никова, А.М. Сільвейстр та ін.); створення елек-
тронних підручників, програмних засобів та web-
орієнтованих систем оцінки знань (Л.Е. Гризун, 
В.Б. Івасик, І.В. Лупан, Н.О. Макоєд та ін.); розробка 
комп’ютерних (О.Ю. Бабела, О.В. Вітюк та ін.) та ін-
формаційних технологій (Т.В. Дубов, Т.В. Зайцева, 
В.І. Клочко, В.П. Муляр, О.А. Смалько та ін.); засто-
сування засобів комп’ютерного (імітаційного) моде-
лювання (І.А. Левіна, В.Г. Пінькас, І.О. Теплицький, 
Л.М. Ямпольский та ін.).

Окремої уваги заслуговують праці амери-
канських вчених, серед них: В. Кельтон, А. Лоу, 
M. Мейджі, Р. Шенон, П. Сейворі, Г. Макулак, 
Дж. Тейлор, Е. Матют, Т. Депюі, А. Вілсон, 
Дж. Белліс, А. Ток, Г. Кахн та І. Менн, що дослід-
жували розв’язання проблемних питань іміта-
ційного моделювання в процесі професійної під-
готовки військових фахівців. 

Виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми. Разом з тим, нагальна потреба 
у формуванні професійних якостей у майбутніх 
офіцерів, в першу чергу тактичного рівня, обу-
мовлена залученням частин та підрозділів Зброй-
них Сил України до участі в антитерористичній 
операції на території Донецької та Луганської об-
ластей, необхідністю пошуку оптимальних шляхів 
вирішення конкретних бойових ситуацій в умовах 
невизначеності, швидкої зміни обстановки та не-
типових дій супротивника. Пошук шляхів впро-
вадження та ефективного використання імітацій-
ного моделювання потребує чіткого визначення 
наукових підходів до його використання.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є обґрунтування наукових підходів до імітаційно-
го моделювання в процесі професійної підготовки 
майбутніх офіцерів тактичного рівня

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Моделювання – це метод рішення задач, при 
використанні якого досліджувана система замі-
нюється простішим об’єктом, що описує реальну 
систему і зветься моделлю. Моделювання засто-
совується у випадках, коли проведення експери-
ментів над реальною системою неможливе або 
недоцільне: наприклад, внаслідок крихкості або 
дорожнечі створення прототипу або через довго-
тривалість проведення експерименту в реально-
му масштабі часу [6].

Мета імітаційного моделювання полягає у від-
творенні поведінки досліджуваної системи на 
основі результатів аналізу найбільш істотних 
взаємозв’язків між її елементами або, інакше ка-
жучи, – розробці симулятора досліджуваної нао-
чної сфері для проведення різних експериментів.

Імітаційне моделювання дозволяє відтворюва-
ти поведінку системи в часі. Перевагою є те, що 
часом у моделі можна керувати: уповільнювати 
у випадку швидкоплинних процесів та приско-
рювати для моделювання систем із повільною 
динамікою [7].

Машинна імітація в усьому світі набула зна-
чного поширення при дослідженні складних сис-
тем завдяки важливим перевагам, що їх мають 
користувачі цього методу:

1. Виникає можливість відповісти на багато 
запитань, що постають на ранніх стадіях заду-
му і попереднього проектування систем, уник-
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нувши застосування методу спроб і помилок, 
пов’язаного із значними витратами.

2. Метод дає змогу досліджувати особливос-
ті функціонування системи за будь-яких умов, 
зокрема й тих, які не реалізовані у натурних 
експериментах. При цьому параметри системи 
і навколишнього середовища можна варіювати 
у надзвичайно широких межах, відтворюючи до-
вільну обстановку.

3. Стає можливим прогнозувати поведінку 
системи у близькому та у віддаленому майбут-
ньому, екстраполюючи на моделі результати на-
турних випробувань. У такому разі дані, зібра-
ні раніше, поповнюються завдяки застосуванню 
статистичного підходу.

4. Імітаційні моделі технічних і технологічних 
систем і пристроїв дають змогу у багато разів 
скоротити час їх випробування.

5. За допомогою методу машинної імітації 
можна штучним чином швидко та у великому об-
сязі отримати потрібну інформацію, що відобра-
жає хід реальних процесів, уникнувши дорогих, 
а часто й неможливих випробувань цих процесів 
у реальному середовищі.

6. Імітаційна модель є надзвичайно гнучким 
пізнавальним інструментом, здатним відтворю-
вати будь-які реальні та гіпотетичні ситуації.

7. З’являється можливість моделювати і про-
гравати «аварійні» ситуації, що є унікальною 
властивістю цього методу навчання.

8. Виникає можливість повторювати експери-
мент довільну кількість разів, що дозволяє фор-
мувати у користувачів стійкі навички правиль-
них дій у характерних випадках.

Для найбільш розвинених країн світу, таких, 
як США, Австралія, Великобританія, Франція, 
імітаційне моделювання бойових дій стало по-
тужним інструментом, який надає можливість 
здійснювати оперативну підготовку органів 
управління в динамічних умовах, максимально 
наближених до бойових.

Враховуючи, що традиційна педагогіка від-
стоює об'єктивістський підхід до знань та підтри-
мує ідею незмінної інформаційної структури, цей 
підхід непрактично використовувати у світі, що 
швидко змінюється. Економіка знань, що нара-
зі розвивається, потребує розуміння більш, ніж 
суто процесу представлення інформації. Вона 
також потребує, щоб працівники розуміли, як 
її фільтрувати, знаходити її значення і нарешті 
пристосовувати її до неоднозначного середови-
ща, яке постійно змінюється. 

Зазвичай потрібна сукупність взаємопов’язаних 
складових педагогічного процесу, дотримання 
яких забезпечує досягнення курсантами вищого 
рівня прояву здібностей до подолання проблем, 
що виникають у професійній діяльності. 

Для успішного формування таких здібностей 
у курсантів військового вишу необхідна актуа-
лізація потреби курсантів у подоланні профе-
сійних проблем у майбутній діяльності. В іншому 
випадку неузгодженість у курсантів мотивацій-
ної та операційної сфер професійної діяльності 
спровокує стан, коли випереджатимуть здібнос-
ті й можливості, тобто у курсанта, який ще не 
адаптувався та не пристосовувався до вимог про-
фесійної сфери, виникне бажання якнайшвидше 
приступити до реалізації творчих потреб у про-

фесії. При цьому ймовірна ситуація, коли кур-
сант виявиться неспроможним до творчих дій 
та до подолання професійних проблем водночас. 

Отже, для реалізації цього в навчально-ви-
ховному процесі військового вишу необхідно за-
безпечити: роз'яснення необхідності формування 
здібностей до подолання професійних труднощів 
шляхом проведення зустрічей з курсантами стар-
ших курсів, випускниками – учасниками АТО, ви-
кладацьким складом військового вишу; безпосеред-
ню участь курсантів в обробці наукового матеріалу, 
підготовку виступів за відповідною тематикою; 
участь у розробці та проведенні окремих елементів 
практичних та навчальних занять; участь у підве-
денні підсумків навчальної діяльності.

У вищевказаному контексті першочерговим 
завданням викладацького складу є забезпечен-
ня формування вмінь та навичок щодо реаліза-
ції власних здібностей та створення повноцінної 
моделі взаємодії викладач-курсант на основі 
суб’єктно-орієнтованого підходу. При цьому ви-
кладач є організатором цілісної освітньо-вихов-
ної системи в рамках спільної навчально-профе-
сійної діяльності. 

Забезпечення мотивації курсантів щодо по-
долання професійних труднощів досягається 
шляхом актуалізації їхньої потреби в успішному 
подоланні професійних труднощів, а також ви-
значенням системи знань, умінь та навиків, які 
підлягають засвоєнню, визначенням мети й за-
вдання теоретичної підготовки курсантів та їх-
ньої самоактивності, яка виявляється у самостій-
ній підготовці та мотивації до саморозвитку.

Велике значення у вирішенні поставленої про-
блеми відводиться створенню відповідного освіт-
нього середовища на основі міждисциплінарної 
взаємодії, адже освітнє середовище це, насам-
перед, комунікаційний простір, в якому суб'єкт 
освітньої діяльності перебуває в процесі засвоєн-
ня, споживання, обміну та поширення інформації. 

Отже, при здійсненні заходів моделюван-
ня майбутньої професійної діяльності курсантів 
шляхом застосування сучасних комп’ютерно-
моделюючих технологій, необхідно забезпечити: 
всебічну роз’яснювальну роботу щодо необхіднос-
ті та доцільності моделювання професійних ситу-
ацій та варіантів їх розв’язання; визначення мети 
навчальної діяльності з урахуванням вже наявно-
го рівня сформованості вмінь та навиків; організа-
цію самодіагностики, самоаналіз своїх досягнень, 
можливостей, проблем і труднощів; аналіз реф-
лексії на кожному етапі навчальної діяльності.

Наукові дослідження та досвід переконують 
у тому, що формування здібностей до подолан-
ня професійних труднощів у курсантів буде не-
можливим, якщо не забезпечити у них в про-
цесі навчальної діяльності впевненості в собі при 
вирішенні професійних завдань. Проблеми, які 
мають місце у підготовці професійних офіцерів, 
необхідність реформування силових структур 
у відповідності до сучасних викликів та загроз, 
перехід до нової системи підготовки військ зу-
мовлюють зростання вимог до змісту і якості під-
готовки військових фахівців. 

Разом з тим, аналіз результатів їхньої про-
фесійної діяльності дозволяє зробити висновок 
про те, що рівень підготовленості офіцерів не 
повною мірою відповідає сучасним вимогам, при 
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цьому основними недоліками в їх підготовці про-
довжують залишатися недостатньо міцні нави-
чки з управління підрозділами як у повсякденній 
діяльності, так і при виконанні бойових завдань. 

Аналіз існуючих недоліків в системі тактич-
ної та тактико-спеціальної підготовки показує, 
що традиційне навчання не може забезпечити 
реалізацію сучасних вимог до рівня і якості під-
готовки офіцерів. 

У сучасних науково-педагогічних дослідженнях 
переконливо доведено, що принципове рішення 
проблеми підвищення якості підготовки фахівців 
може забезпечити тільки перенесення акцентів на 
методи, які формують системне мислення і обу-
мовлена цими методами побудова змісту навчання. 

У зв'язку з цим актуальним завданням є ви-
значення таких підходів до відбору та структу-
рування змісту тактичної та тактико-спеціальної 
підготовки, яке дозволили б значно підвищити 
рівень підготовки курсантів до управління під-
розділами в бою і при проведенні спецоперацій, 
і сформувати у них здатність до самостійної 
творчої діяльності.

Специфіка завдань управління підрозділами 
в бою порівняно з іншими завданнями професій-
ної діяльності командирів обумовлює специфіч-
ність вимог до їх тактичної підготовки, які у ви-
гляді спільної мети можуть бути сформовані як 
уміння самостійно готувати, приймати і реалізо-
вувати рішення на бій. Незважаючи на те, що 
в практиці викладання загальнонаукових дисци-
плін успішно реалізується методологія системно-
го підходу, то щодо дисциплін загальновійськової 
підготовки ці підходи майже не застосовуються. 

Потреби теорії та практики навчання роблять 
особливо актуальним завдання формалізації про-
цесу управління засвоєнням предмета, пов’язану 
з визначенням його педагогічної технології, тобто 
з описом порядку процедур, з яких складається 
управління процесом засвоєння. Побудова фор-
мальної моделі процесу засвоєння має евристичне 
і практичне значення, оскільки здатне забезпечити 
оптимізацію управління в педагогічних системах. 

Вибір підходів до моделювання має найваж-
ливіше методологічне значення, забезпечуючи 
адекватність синтезованої моделі реальному про-
цесу управління засвоєнням. Виділимо в якості 
таких підходів ті, які, на нашу думку, будуть 
ефективними, а саме: структурний, функціо-
нальний, структурно-функціональний. 

Структурний підхід визначає педагогічну 
систему як безліч взаємопов'язаних структурних 
елементів, що підпорядковані меті навчання. При 
цьому функції системи є сукупністю функцій її 
складових. Крім того, при структурному моделю-
ванні, як правило, розглядаються елементи і функ-
ції власне системи підготовки (не включаючи сис-
тему професійного використання або включаючи її 
в якості підпорядкованої), що робить нерозв'язними 
питання подолання суперечності між теорією 
і практикою вже на етапі моделювання. 

Функціональний підхід орієнтований на ви-
ділення структурних елементів за ступенем їх 
впливу на досягнення цілей навчання і характе-
ризує систему перш за все з точки зору її здат-
ності перебувати в певних відносинах з існую-
чими поза нею предметами. Але реалізація мети 
залежить від структури, способів об'єднання 

елементів в систему. Побудова функціональних 
моделей йде, в основному, по кібернетичному 
шляху – функції педагогічних систем прирівню-
ються до функцій управління (за етапами управ-
лінського циклу). Разом з тим управління про-
цесом засвоєння повинно відображати специфіку 
саме засвоєння, в той час як загальна теорія 
управління – закономірності керованого процесу, 
які в загальному випадку не збігаються. Одини-
цею аналізу має бути керована ситуація – про-
цес засвоєння, що виступає як момент взаємодії 
об'єкта і суб'єкта управління. 

Розробка ідеї моделювання процесу тактичної 
підготовки включає наступні аспекти: реаліза-
ція цілісності системи підготовки як сукупності 
системи навчання та професійного використан-
ня; вибір психологічної теорії навчання, яка най-
більш повно відповідає специфічним особливос-
тям навчання людини; формування і реалізація 
вимог до управління процесом засвоєння, що 
пред'являються загальною теорією управління.

Використання структурно-функціонального 
підходу до моделювання та аналізу педагогічних 
систем повною мірою забезпечує реалізацію цих 
вимог, інваріантність по відношенню до профілю 
підготовки фахівців, змісту та етапам навчання. 
Структурно-функціональний підхід орієнтований 
на виділення і формалізацію характеристик (па-
раметрів і структури тактичних задач, показни-
ків якості їх вирішення), що визначають ефектив-
ність діяльності тих, кого навчають за рішенням 
задач управління підрозділом у бою. При цьому 
процес засвоєння діяльності описується з двох 
сторін: структурної – характеристики тактичних 
задач, що підлягають розв’язанню, з урахуванням 
мети та умов діяльності та функціональної харак-
теристики самого процесу засвоєння (параметри, 
показники, критерії, що описують процес засво-
єння діяльності, методика їх визначення), які обу-
мовлені функціонуванням системи підготовки. 

Результати сучасних досліджень дозволяють 
представити структуру будь-якої педагогічної 
системи взаємозалежною сукупністю інваріант-
них елементів: мета навчання; суб’єкти навчан-
ня; об’єкти навчання (педагоги); зміст навчання; 
технологія навчання. Конструктивними елемен-
тами є організаційні форми навчання; методи на-
вчання; засоби навчання. 

В якості системо утворюючого елемента 
в педагогічній системі виступають цілі навчан-
ня. Саме цей компонент визначає структуру 
і функції як усієї системи в цілому, так і окре-
мих її елементів. З урахуванням цієї обстави-
ни структура педагогічної системи може бути 
представлена у вигляді графа, в центрі якого 
системо утворюючий елемент – цілі, а верши-
ни – решта взаємопов'язаних елементів системи. 
Функції системи виникають як реалізація її сис-
темо утворюючих властивостей при формуванні 
елементів та їх зв'язків у системі. До функціо-
нальних характеристик відносяться параметри, 
критерії та показники, що насамперед описують 
протікання процесу навчання в цілому і функці-
онування окремих його елементів. 

Та обставина, що гармонійний педагогічний 
процес можливий тільки як точне відтворення за-
здалегідь спланованої педагогічної технології, тоб-
то чітко поставлених дидактичних завдань в су-
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купності з адекватною технологією їх вирішення, 
дозволяє перетворити процес навчання в проек-
тований. Постановка завдання проектування про-
цесу навчання змушує говорити про необхідність 
проведення декомпозиції його елементів, аналізу 
та оцінки усіх структурних і функціональних ха-
рактеристик процесу та окремих його компонентів. 

Для створення проекту педагогічного процесу не-
обхідним є побудова адекватної йому моделі. В цьо-
му випадку можна говорити про педагогічне проек-
тування як про визначення умов і етапів реалізації 
моделі якої-небудь педагогічної системи. Така мо-
дель може бути побудована на основі структурно-
функціонального підходу, найбільш повно дозволяє 
здійснити узгодження цілей навчання з функціями, 
завданнями, процедурами і взаємозв'язками всіх 
структурних елементів системи. 

Для аналізу структури та функціонування 
процесу тактичної підготовки досить продуктив-
ним може бути використання імітаційної моде-
лі, що дозволяє враховувати не тільки статичні 
взаємозв'язки між елементами структури систе-
ми, а й динамічні аспекти її функціонування. 

Висновки з даного дослідження і перспек
тиви подальшого розвитку в цьому напрямі. 
Імітаційні моделі краще, ніж будь-які інші, до-
зволяють вирішувати такі завдання аналізу 
структури досліджуваної системи, як: визначен-
ня структурних факторів, що роблять найбільш 

істотний вплив на ефективність функціонування 
системи; встановлення характеру взаємозв'язків 
між елементами системи. В імітаційному моде-
люванні комплексно поєднуються якісні особли-
вості об'єкта, що моделюється, з його кількісними 
і структурними характеристиками. Імітаційні мо-
делі дають можливість аналітичної оцінки різних 
програм навчання. На відміну від експеримен-
тального навчання вони не вимагають підготовки 
значної кількості експериментальних матеріалів 
(пробних підручників, методичних рекомендацій 
тощо); забезпечують педагогічну безпеку (можна 
розглядати різноманітні варіанти навчання); да-
ють можливість розгляду в короткі терміни ве-
ликої кількості різних варіантів навчання. 

Застосування імітаційної моделі загальновій-
ськового бою як елементу фахової підготовки 
офіцера тактичного рівня, що відображає осно-
вні елементи цілеспрямованої діяльності коман-
дира з управління підрозділом під час бойових 
дій, в сукупності з класифікаційними схемами її 
декомпозиції дозволяє здійснювати відбір, сис-
тематизацію та структурування знань з ураху-
ванням їх ролі і місця у вирішенні практичних 
завдань, а також побудувати процес навчання, 
спрямований на засвоєння універсальних алго-
ритмів діяльності, що забезпечує формування 
умінь по перенесенню засвоєних знань на нові 
умови діяльності, розвиток творчого мислення.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ  
ТАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ КАК НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация
В статье обоснованно целесообразность использования имитационного моделирования тактических 
(боевых) действий в профессиональной подготовке офицеров тактического уровня. Показана необхо-
димость актуализации потребности курсантов в преодолении профессиональных проблем в будущей 
деятельности. Определены пути обеспечения мотивации курсантов по преодолению профессиональных 
трудностей. Освещены условия создания соответствующей образовательной среды на основе междис-
циплинарного взаимодействия. Выделены методологические подходы к имитационному моделирова-
нию (структурный, функциональный, структурно-функциональный).
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие офицеры, тактический уровень,имитационное 
моделирование, моделирование.
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SIMULATION MODELLING IN A PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING  
OF FUTURE OFFICERS AT THE TACTICAL LEVEL  
AS A SCIENTIFICPEDAGOGICAL PROBLEM

Summary
The article explains the use of simulation model of tactical (combat) actions in the professional training of 
officers at the tactical level. The necessity of updating the needs for cadets in overcoming of professional 
problems in the future activity is shown. The ways of motivation of the students for overcoming profes-
sional difficulties are determined. The conditions of creation of the appropriate educational environment 
on the basis of interdisciplinary interaction are highlighted. The methodological approaches to simulation 
modeling (structural, functional, structural-functional) are highlighted.
Keywords: professional training, future officers, tactical level simulation modeling, modeling.
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ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Кубата Н.П., Айзенбарт М.М.
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розглянуто проблему формування соціальної компетенції стар-ших дошкільників у процесі ігро-
вої діяльності. Розкрито важливість використання ігор у старшому дошкільному віці та її вплив на розви-
ток соціальної компетенції. Акцентовано увагу на ролі гри в процесі розвитку навичок соціалізації дітей 
старшого дошкільного віку. Проаналізовано вплив використання ігор для реалізації низки важливих за-
вдань із формування соціальних навичок старших дошкільників. Охарактеризовано значимість забезпе-
чення ігрового характеру навчально-виховного процесу. Зроблено висновок про можливість формування 
соціальної компетенції дітей старшого дошкільного віку в процесі соціалізації.
Ключові слова: ігрова діяльність, компетентність, соціальна компетенція, соціальні уміння дітей старшого 
дошкільного віку, старший дошкільник.
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Постановка проблеми. Сьогодні освітня ро-
бота з дітьми в дошкільних навчальних 

закладах спрямована на забезпечення умов, які 
надають дитині широкі можливості для самостій-
них дій з освоєння навколишнього світу. З огля-
ду на такий підхід особливої значимості набуває 
проблема взаємодії дітей із ровесниками та до-
рослими.

Одним із головних завдань дошкільної осві-
ти, як зазначено в Законі України «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», є формування особис-
тості дитини, розвиток її творчих здібностей, на-
буття нею соціального досвіду [8, с. 7].

Підвищений інтерес викликає проблема со-
ціалізації особистості, адже «соціалізація – це 
процес входження дитини в систему культурних 
норм поведінки та взаємин між однолітками» 
[20, с. 27]. Основи соціальної компетенції дитини 
закладаються у дошкільному віці, визначається 
напрямок її розвитку й успішної адаптації в со-
ціумі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з даної теми формує уявлення про сучасний 
стан розкриття питання формування соціальної 
компетенції у старших дошкільників у проце-
сі ігрової діяльності. В умовах демократичного 

суспільства, діти повинні залучатися до систе-
ми людських взаємин та соціально-культурних 
процесів. На сучасному етапі у педагогіці та пси-
хології вважається, що формування у дітей цієї 
компетенції дасть змогу їм підготуватися до са-
мостійного життя.

Аналіз науково-методичних публікацій свід-
чить про те, що проблема формування соціаль-
ної компетенції дошкільників у процесі ігрової 
діяльності, дедалі більше набуває особливої ак-
туальності і вказує на те, що процес навчання 
та виховання засобами гри в дошкільних на-
вчальних закладах сприяє гармонійному та все-
бічному розвитку дітей.

Проблемам гри приділяли увагу такі вчені 
та науковці як Л. Виготський, О. Гріднєва, Д. Ель-
конін, К. Гросс, Г. Тарасенко. Зокрема К. Гросс 
вважав, що гра є первинною формою залучення 
людини до соціуму.

На сучасному етапі проблемами соціаліза-
ції та встановлення особистісних взаємин дітей 
у процесі ігрової діяльності вивчає педагог І. Ро-
гальська-Яблонська, а проблему формування со-
ціальної та комунікативної компетенцій дітей 
старшого дошкільного віку процесі ігрової діяль-
ності досліджує та вивчає педагог М. Айзенбарт.
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Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. Зважаючи на визначення бага-
тьох понять соціальної компетенції, формування 
її, як багатогранної характеристики, об’єктивною 
мірою свідчить про існування ряду невирішених 
та дискусійних питань, що у свою чергу вимагає 
проведення подальших досліджень та єдиного 
підходу до трактування такого педагогічного по-
няття як «соціальна компетенція».

Мета статті. Головною метою цієї роботи є об-
ґрунтувати теоретичні та практичні аспекти про-
цесу формування соціальної компетенції дітей 
старшого дошкільного віку засобами гри.

Виклад основного матеріалу. В умовах роз-
витку сучасного суспільства докорінно зміню-
ється концепція неперервної освіти, починаючи 
з дошкільного періоду, що зумовлено досягнутим 
рівнем наукового розвитку, змінами ціннісних 
пріоритетів, переорієнтацією самого суспільного 
розвитку на розвиток людини, її особистісних 
та культурних якостей. Тож актуальним є впро-
вадження в практику роботи закладів дошкільної 
освіти нової моделі організації життєдіяльності 
дітей, яка орієнтує педагогів на цілісний підхід 
до формування особистості, життєвої компетент-
ності дитини.

У науковій літературі уживаються і понят-
тя «компетенція», і поняття «компетентність».  
Ця схожість не є випадковою, адже ці кате-
горії походять з одного джерела: з латини 
competentia – узгодженість, відповідність, а 
competo – відповідати бути годящим, здатним.

А. Хуторський пропонує розвести ці понят-
тя, використовувати їх паралельно, але вкладати 
в них різний сенс. Компетенція – це сукупність 
взаємопов’язаних якостей особистості (знань, 
умінь, способів діяльності), які є заданими до від-
повідного кола предметів і процесів та необхідни-
ми для якісної продуктивної дії по відношенню 
до них. Компетентність – це володіння людиною 
відповідною компетенцією, що містить її особис-
тісне ставлення до предмета діяльності. Тобто 
компетенцію, за А. Хуторським, слід розуміти як 
задану вимогу, норму освітньої підготовки вихо-
ванця, а компетентність – як його реально сфор-
мовані особистісні якості та мінімальний досвід 
діяльності [19, с. 204].

Отже, компетенція, в широкому її розумінні, 
трактується як якість особистості, яка володіє пев-
ними знаннями в певній галузі та вміє їх застосува-
ти на практиці, забезпечувати успішну діяльність.

У дослідженнях О. Павленко, наголошувалось 
на тому, що дитина дошкільного віку має опану-
вати такі види компетентності як соціальну, ко-
мунікативну, інформаційну та ін. [14, с. 537].

Наукова розробка проблеми соціальної компе-
тенції почалася в кінці XX століття. Психологи 
(Ю. Меля, К. Рубін, Р. Хінтч), соціологи (В. Ядов, 
А. Корнілова, І. Тетаренко), педагоги (Е. Коблян-
ська, І. Пєсков, В. Кожевніков) вивчали проблему 
соціальної компетенції, описували та досліджу-
вали такі феномени: навички взаємодії, соціаль-
ну взаємодію, мотивацію, готовність до життя, 
поведінкові сценарії, хоча не завжди вживали 
термін «соціальна компетенція» [14, с. 535].

Соціальна компетенція – це багатогранна ха-
рактеристика особистості, яка своєю багатоком-
понентністю охоплює всю сукупність та глибину 

функціонування особистості в соціумі, врахову-
ючи при цьому такі психологічні складові осо-
бистості, як цінності, мотиви, настанови, переко-
нання, здібності тощо, але, як і будь який вид 
компетенції, проявляється у діяльності, зокрема 
у міжособистісних відносинах [5, с. 47].

Соціальна компетенція особистості включає 
насамперед її бажання й уміння спілкуватися 
з іншими людьми, наявність позитивної мотива-
ції у стосунках із ними, впевненість у собі, ем-
патію і здатність керувати соціальними ситуаці-
ями та використовувати ефективні стратегії для 
досягнення комунікативних цілей. Для реалізації 
останніх необхідно володіти певним комунікатив-
ним досвідом, який передбачає передовсім спосо-
би взаємодії з людьми, що нас оточують, а також 
співробітництво у груповому спілкуванні, нави-
чки роботи в колективі, здатність брати на себе 
відповідальність і долати конфлікти.

М. Лук’янова зауважує, що соціальна ком-
петенція проявляється в активному освоєнні 
й присвоєнні людиною соціальних норм, правил, 
які виникають на різних етапах і у різних ви-
дах соціальної взаємодії, що є основою побудови, 
регулювання міжособистісних і внутрішньо осо-
бистісних соціальних відносин. Це свідчить про 
значимість соціальної компетентності для вну-
трішнього світу людини і для «вбудовування» її 
у світ відносин. Визначальним фактом є той, що 
соціальна компетентність виступає і як резуль-
тат, і як умова успішної соціалізації. Чим вищий 
рівень розвитку соціальної компетентності, тим 
легше протікає процес соціалізації, тим успіш-
ніше здійснюється міжособистісна взаємодія.  
Соціалізація й соціальна компетентність надають 
можливість адекватно адаптуватися в умовах 
соціальних змін, забезпечують правильну оцінку 
ситуації, прийняття вірних рішень з урахуван-
ням ситуації [11, с. 241].

М. Аргайл називає такі компоненти соціальної 
компетентності:

•соціальна сенситивність (мається на увазі 
точність соціальної перцепції);

•основні навики взаємодії (репертуар умінь, 
особливо важливий для професіоналів);

•навики схвалення і винагороди, що є істот-
ними для всіх соціальних ситуацій;

•рівновага, спокій як антитеза соціальної 
тривожності [2, с. 18].

І. Рогальська-Яблонська стверджує, що, спіл-
куючись із дорослими і ровесниками, діти вчаться 
жити поряд з іншими, враховувати їхні інтереси, 
правила і норми поведінки в суспільстві, тобто 
стають соціально компетентними [15, с. 354].

Виховання та навчання як чинники форму-
вання соціальної компетенції дітей старшого до-
шкільного віку – це спеціально організований 
процес формування і розвитку особистості та, 
перш за все, її духовної сфери.

Соціально компетентний старший дошкільник 
має розвинену потребу в контактах з іншими 
дітьми та дорослими, у соціально вмотивованій 
спільній діяльності; вміє регулювати власну по-
ведінку; володіє яскраво вираженими моральни-
ми почуттями співрадості, співпереживання, го-
товності прийти на допомогу [21, с. 16].

У дитячому колективі діти набувають навичок 
колективного співжиття, досвіду самостверджен-
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ня в колективній діяльності, взаємодії та спілку-
вання. Колектив позитивно впливає на звільнення 
дитини від егоцентризму, звички орієнтуватися 
лише на власне «Я», на свої уподобання, погляди, 
уміння. Уміння грати за правилами, спілкувати-
ся з іншими дітьми – необхідна умова комфорт-
ного перебування дитини в дитячому колективі. 
Їй важливо відчувати себе прийнятою, значущою 
для інших [9, с. 38].

У грі дитина старшого дошкільного віку набу-
ває основних навичок соціальної компетентнос-
ті, необхідних для встановлення контакту і роз-
витку взаємодії з навколишнім світом. Значний 
вплив гри на формування навичок соціальної 
компетентності особистості старшого дошкільни-
ка полягає в тому, що, завдяки ігровому насліду-
ванню і рольовому перевтіленню він знайомиться 
з нормами і моделями поведінки і взаємин дітей 
і дорослих людей, які стають зразками для його 
власної поведінки.

Узагальнюючи наведені твердження вчених, 
можна констатувати, що під соціальними компе-
тенціями дошкільника розуміються його знання, 
вміння та навички, необхідні для розв’язання со-
ціальних і поведінкових ситуацій (безконфліктно 
виходити з життєвих ситуацій, робити вибір, 
приймати рішення, брати на себе відповідаль-
ність, повноцінно жити в суспільстві та ін.), ха-
рактерних для цього віку.

Важливе місце у процесі формування соціаль-
ної компетенції підростаю-чого покоління займає 
ігрова діяльність. Людство обрало гру для стиму-
лювання творчої активності дітей, формування 
у них навичок соціальної поведінки. Ігри широко 
використовувалися і продовжують використо-
вуватися як основний засіб соціальної інтеграції 
дітей. Розвиваюча ігрова діяльність продуктивно 
використовується в навчанні та вихованні дітей 
протягом всієї історії педагогіки, дозволяючи ді-
тям відносно легко і в невимушеній атмосфері 
пізнати себе, типи та норми поведінки, способи 
та моделі вирішення тих чи інших завдань, і на-
вколишній світ. 

За К. Гроссом, гра є первинною формою за-
лучення людини до соціуму: добровільне підпо-
рядкування загальним правилам чи лідеру; ви-
ховання почуття відповідальності за свою групу, 
благородного прагнення показати свої можли-
вості в дії, що здійснюється заради групи; фор-
мування здатності до спілкування [10]. К. Гросс 
дитячу гру розглядав як важливий засіб фор-
мування і тренування навичок, необхідних для 
розвитку та майбутньої діяльності індивіда.  
Він один із перших показав соціальну якість 
і значення гри, як дитячої, так і дорослої. 

До гри, як ефективного засобу навчання і ви-
ховання звертався і В. Сухомлинський «Дитина 
за своєю природою – допитливий, дослідник, від-
кривач світу. Так нехай перед нею відкривається 
чудовий світ у живих фарбах, яскравих і тремт-
ливих звуках, у казці та грі, у власній творчості, 
в красі, що надихає її серце, в прагненні робити 
добро людям» [16, с. 18].

Саме гра є одним із найефективніших засобів 
підготовки дитини до «дорослого» життя, її соці-
алізації, морально-етичного виховання. У процесі 
гри формується особистість дитини, її соціальна 
компетентність і гуманістичний світогляд, з осо-

бливою яскравістю проявляються індивідуаль-
ні особливості дошкільника, розвиваються його 
творчі здібності, цілеспрямована уява, рух від 
думки до дії. 

У грі діти з власної ініціативи вступають 
у різні контакти між собою, здебільшого само-
стійно будують свої стосунки. Якщо ігрова діяль-
ність дитини є вільною і невимушеною, такою, 
що вийшла за межі тиску з боку дорослих, ігрові 
відносини виступають у ролі добровільних тре-
нувань, шляхом яких дитина засвоює морально-
етичні норми поведінки.

Отже, можна виділити наступні особливості 
ігрової діяльності, що сприяють соціалізації дітей:

•різноманітність предметного змісту ігор, що 
представляє широкий спектр знань про навко-
лишній світ; 

•емоційна привабливість, що забезпечує мо-
тивацію до позитивного взаємодії з соціумом;

•практична спрямованість на творчість, що 
дає можливість самореалізації;

•досвід індивідуального проживання унікаль-
них соціальних ролей;

•навички соціально адекватної поведінки [6].
У старшому дошкільному віці гра стає про-

відним видом діяльності не тому, що вона за-
ймає найбільше часу, а тому, що зумовлює якісні 
зміни в психіці дитини; зміст гри набуває дедалі 
більшої інтелектуальності, відповідно до вищо-
го рівня розумового розвитку 5-6-річних дітей. 
Вони вже, наприклад, краще усвідомлюють і від-
творюють суспільні події, етичні правила, якими 
регулюються взаємини між людьми [13].

У формуванні соціальної компетенції вико-
ристовують сюжетно-рольові ігри. Однією з ви-
значальних особливостей таких ігор є довіль-
ність ігрових дій, які підпорядковані спільним 
ігровим інтересам. За спостереженнями видатно-
го психолога Л. Виготського [4, с. 65], у грі діти 
діють шляхом найменшого опору, тобто роблять 
те, чого їм найбільше хочеться. У той самий час 
вони навчаються діяти шляхом найбільшого опо-
ру. Коли діти виконують прийняті ролі, то вони 
намагаються по-своєму відтворити дії, взаєми-
ни дорослих підкорюються обумовленим роллю 
правилам поведінки.

Режисерські ігри, Д. Ельконін [7, с. 54] нази-
вав особливим типом індивідуальних ігор дитини. 
Оскільки у них дитина сама вигадує сюжет, наді-
ляє предмети або іграшки тими чи іншими харак-
теристиками. Відповідно до сюжету діти керують 
діями декількох іграшок, не беручи на себе по-
стійної ролі. Носіями ролей у такій грі виступають 
іграшки. Діти старшого дошкільного віку регулю-
ють відносини дійових осіб як режисери.

У формуванні соціальної компетенції дітей 
старшого дошкільного віку важливо використо-
вувати театралізовані ігри, оскільки їх виховна 
цінність полягає в тому, що, організовуючи такі 
ігри з дітьми, педагог має змогу шляхом продук-
тивного розподілу ролей впливати на реальну 
позицію дитини через гру [17, с. 74]. Діти в іграх 
мімікою, жестами, рухами передають різний 
емоційний стан персонажів (зайчик заблукав, 
злякався, але його знайшли ведмежата, приголу-
били, відвели додому, і всі сміються, плескають 
у долоні, радіють); в жестах і рухах передають 
фізичні особливості ігрового образу (летять вели-
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кі птахи і маленькі пташки, йде по снігу великий 
ведмідь і маленька мавпочка). Вчаться показува-
ти жестами: «маленька намистинка», «лялечка – 
ось така», «будинок, гора – ось такі»; передати 
інтонацією і силою голосу ігровий образ (малень-
ка мишка і велетень, гномик і дракон).

В іграх на теми літературних творів діти стар-
шого дошкільного віку прагнуть виразно передава-
ти особливості рухів, голосу, емоційні стани. Спіль-
но з вихователем беруть участь в театралізації на 
теми улюблених казок («Ріпка», «Кіт, півень і лиси-
ця», «Колобок»). Використовуються, маски тварин, 
емблеми із зображеннями улюблених літературних 
персонажів. В іграх-драматизаціях самостійно від-
творюють улюблені епізоди казок, мультиплікацій-
них фільмів. Усе це допомагає приміряти на себе 
різноманітні соціальні ролі, вчить дітей поводитись 
в різноманітних життєвих ситуаціях.

Таким чином, ігри зближують дітей, об'єд-
нують їх загальною цікавою для всіх діяльністю. 
Регулярне проведення спільних ігор збагатить 

дошкільнят новими враженнями, буде сприяти 
формуванню навичок соціальної компетентності, 
дасть їм новий соціальний досвід, який є важли-
вим для розвитку їх особистості. 

Висновки і пропозиції. Проблема соціалізації, 
входження дітей в суспільство є однією із най-
важливіших у системі дошкільної освіти. Форму-
вання у старших дошкільників перших навичок 
соціалізації вимагає від дітей вміння вступати 
в контакт з іншими, наслідувати і відтворювати 
певні норми та моделі поведінки. 

З’ясовано, що у формуванні соціальної компе-
тенції дитини старшого дошкільного віку найкра-
щих результатів можна досягти, граючись із нею, 
тому що кожна гра виконує важливу виховну, со-
ціалізуючу функції, формуючи типові навички со-
ціальної поведінки та систему цінностей старшого 
дошкільника. У грі, діти-дошкільники розвивають-
ся як особистості, у яких формуються ті уміння 
і навички, які впливатимуть на їх адаптацію у сус-
пільстві, відносини з оточуючими людьми. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация
В статье рассмотрена проблема формирования социальной компетенции старших дошкольников в про-
цессе игровой деятельности. Раскрыто важность использования игр в старшем дошкольном возрасте 
и ее влияние на развитие социальной компетенции. Акцентировано внимание на роли игры в процессе 
развития навыков социализации детей старшего дошкольного возраста. Проанализировано влияние 
использования игр для реализации ряда важных задач по формированию социальных навыков стар-
ших дошкольников. Охарактеризованы значимость обеспечения игрового характера учебно-воспита-
тельного процесса. Сделан вывод о возможности формирования социальной компетенции детей стар-
шего дошкольного возраста в процессе социализации.
Ключевые слова: игровая деятельность, компетентность, социальная компетенция, социальные умения 
детей старшего дошкольного возраста, старший дошкольник.

Kubata N.P., Eisenbart M.M.
Lviv National University named after I. Franko

GAMES AS A MEANS OF FORMING SOCIAL COMPETENCE  
IN THE FIRST PRIMARY AGE

Summary
The article deals with the problem of formation of social competence of senior preschool children in  
the process of game activity. The importance of using games in the senior preschool age and its influence 
on the development of social competence is revealed. The attention is focused on the role of the game in 
the process of developing the skills of socialization of children of senior preschool age. The influence of 
the use of games on the implementation of a number of important tasks in shaping social skills of senior 
preschool children is analyzed. The importance of ensuring the game character of the educational process 
is characterized. The conclusion about the possibility of forming social competence of children of the senior 
preschool age in the process of socialization is made.
Keywords: game activity, competence, social competence, social skills of children of the senior preschool 
age, senior preschooler.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВПРАВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ  
РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

Лисенко І.О.
Харківський національний університет радіоелектроніки 

Досліджено теоретичні питання застосування методу вправ під час вивчення російської мови іноземними 
студентами. Проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних педагогів щодо використання ме-
тоду вправ. Визначено використання методу вправ відповідно до основних етапів заняття, враховуючи 
специфіку навчання іноземних студентів. Наведено приклади вправ, виконання яких дозволяє студентам 
усвідомити ситуації спілкування та засвоїти мовний і мовленнєвий матеріал. Зазначено типи завдань, які 
сприяють удосконаленню мовних та мовленнєвих компетентностей.
Ключові слова: метод навчання мови, метод вправ, традиційні та інноваційні методи, класифікація методу 
вправ, викладання мови у закладах вищої освіти, вивчення російської мови іноземними студентами.

Постановка проблеми у загальному вигля
ді та її зв'язок із важливими науковими 

та практичними завданнями. Проблема навчан-
ня іноземних студентів російської мови полягає 
в доборі найбільш ефективних методів навчання, 
яким є метод вправ. Метод вправ – традиційний 

для вивчення мови, який ґрунтується на багато-
разовому повторенні певних дій та операцій за-
для набуття необхідних мовних та мовленнєвих 
умінь та навичок. Це один із методів, без яких 
не можливе успішне вивчення мови. Виконання 
вправ дозволяє студентам усвідомити ситуації 
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спілкування та засвоїти різноманітні варіації 
штампів та кліше, що побутують у російській 
мові та охоплюють побутову і фахову сфери 
життя. Від майстерності викладача, що виявля-
ється в ефективному доборі та використанні цьо-
го методу, залежить в цілому рівень засвоєння 
мовного матеріалу. Тож питання використання 
зазначеного методу має розглядатися як у пло-
щині різноманітності його використання на різ-
них етапах занять, так і в удосконаленні фахової 
компетентності викладача.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, 
у яких започатковано вирішення проблеми.  
Метод вправ неодноразово ставав об’єктом на-
укових досліджень вітчизняних та зарубіжних 
педагогів. Поряд з багатьма варіантами визна-
чень методу навчання мови увага дослідників 
прикута до класифікації та інноваційного вико-
ристання методу вправ у нових реаліях навчан-
ня студентів. Щодо визначення методу навчання 
мови можна частково погодитися з Л. Федорен-
ко, яка зазначає, що «методи навчання мови – 
це способи роботи вчителя і залежні від них 
способи роботи учнів з дібраним для вивчен-
ня мовним матеріалом» [2, с. 55]. У такому ви-
значенні: 1. позиція того, хто навчається мови 
(студента) є пасивною; 2. визначення не обіймає 
творчих вправ, зводячи їх добір та використан-
ня на заняттях та в позааудиторний час до ре-
продуктивного рівня.

Ближчим до цілей навчання російської мови 
іноземних студентів є визначення методу на-
вчання мови, дане І. Олійником: «методи на-
вчання – це об’єднана в одне ціле діяльність 
учителя й учнів, спрямована на засвоєння мов-
них знань, умінь і навичок, на організацію піз-
навальної діяльності учнів» [1, с. 3]. Погоджу-
ємося з визначенням, даним методу навчання 
мови Є. Ітельсоном, який вбачає у ньому «сис-
тему методичних прийомів, побудова яких ви-
значається цілями навчання, загальнодидак-
тичними принципами, характером навчального 
матеріалу і особливостями джерел навчальної 
інформації» [4, с. 17]. Таке визначення задо-
вольняє головну мету навчання російської мови 
іноземних студентів – сформувати активну по-
зицію студента до вивчення мови, виробити по-
требу в самостійному удосконаленні отриманих 
мовних та мовленнєвих компетентностей. 

Під час вивчення російської мови іноземни-
ми студентами прийнятною може бути таке ви-
значення методу вправ як такий, що відобра-
жає самостійність отримання знань дорослими 
людьми та постійну потребу у її удосконален-
ні на побутовому, а згодом – і професійному 
підґрунті. Її авторство належить В. Онищуку.  
На користь запропонованого визначення учений 
наводить такі аргументи: він вважає, що «методи 
навчання становлять систему взаємопов’язаних 
видів діяльності» [3, с. 4] викладача та студен-
тів, з одного боку – це прийоми викладання 
(робота викладача), з іншого – прийоми учіння 
(робота студентів), а кожний прийом становить 
систему дій та операцій викладача та студен-
тів, які «визначаються раціональною послідов-
ністю і цілеспрямованістю» [3, с. 6]. 

Загальноприйнятою в педагогіці є така кла-
сифікація вправ: 

1. За спрямованістю діяльності: 
а) вправи на прийом та видачу інформації: 

репродуктивні, рецептивні; рецептивно-ре-
продуктивні, продуктивні; рецептивно-про-
дуктивні.

б) вправи на формування умінь і навичок: 
комунікативні (або мовленнєві); умовно-кому-
нікативні (або умовно-мовленнєві); некомуніка-
тивні (або мовні). 

2. За характером діяльності:
в) за характером виконання: усні та пись-

мові;
г) за функцією у навчальному процесі: тре-

нувальні, контрольні;
д) за місцем виконання: аудиторні та поза-

аудиторні.
Але у роботі з іноземними студентами є спе-

цифіка, яку, на нашу думку, не повністю відо-
бражає подана вище класифікація вправ. 

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. Наведена вище класифікація 
методу вправ в цілому задовольняє процес на-
вчання іноземних студентів, однак лише част-
ково охоплює педагогічні цілі використання ме-
тоду. Залишається поза увагою така важлива 
функція методу вправ як розвивальна. Будь-
яке навчання розвиває в першу чергу завдя-
ки тому, що вчення є діяльністю, а особистість 
розвивається в процесі діяльності.

Мета статті полягає в аналізі використання 
методу вправ відповідно до потреб іноземних 
студентів; у виборі класифікації зазначеного ме-
тоду, враховуючи специфіку навчання іноземців; 
в аналізі традиційних та інноваційних підходів 
до використання методу вправ під час вивчення 
російської мови іноземними студентами.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи 
той факт, що вправи на основних етапах занят-
тя несуть необхідну інформацію, яку студент 
сприймає, аналізує та використовує у кому-
нікації, також специфіку робочих навчальних 
програм вивчення російської мови як іноземної, 
проаналізуємо використання методу вправ від-
повідно до основних етапів заняття [5, с. 60].

Підготовчі вправи застосовують на етапі 
підготовки до активно-пізнавальної діяльності 
студентів із метою забезпечення психологічної 
підготовки до сприймання нового матеріалу. 
Підготовчі вправи допомагають актуалізува-
ти набутий практичний мовний і мовленнє-
вий досвід. Цікавими для студентів-іноземців 
є вправи-промови, які можна впроваджувати 
в структуру заняття на різних його етапах 
(наприклад, розважальні: цікаві історії з жит-
тя, конкретні драматургічні факти; інформа-
ційні: пояснення сутності явища, предмета, 
факту; для студентів, що мають достатній ко-
мунікативний досвід, цікавими будуть теми 
щодо лексичного значення слів, їх походження 
та сфери використання тощо).

Запропоновані вступні і пробні вправи до-
цільно використовувати на етапі введення ново-
го навчального матеріалу та безпосередньо піс-
ля ознайомлення студентів із новим навчальним 
матеріалом на етапі первинної перевірки його 
розуміння. Використання вступних і пробних 
вправ має допомагти студентам формувати нові 
мовні та мовленнєві уміння і навички, застосо-
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вувати теоретичні знання на практиці. На етапі 
введення нового навчального матеріалу можна 
використовувати в комунікативній формі тема-
тичні та ситуативні тексти, комунікативні діа-
логи. Особливого значення набуває використан-
ня реальної навчальної ситуації. Наприклад, 
на занятті за темою «Родовий відмінок» при 
поясненні структури «Это книга друга» вико-
ристовуємо реальну навчальну ситуацію, вка-
зуючи на предмети, що належать студентам:  
«Это книга Жана. Это словарь Анны» і пропо-
нуємо записати питальну форму структури: 
«Чья это книга?» – «Это книга Жана», «Чей это 
словарь?» – «Это словарь Анны». У вступних 
і пробних вправах для тренування цієї грама-
тичної форми використовуємо групи іменників 
із значенням особи російських чоловічих та жі-
ночих імен, зазначивши, що вони змінюються 
так, як і загальні. Наприклад: «Это книга Нико-
лая», «Это книга Шарля». 

До вправ для первинної перевірки належать 
вправи на розпізнання, відтворення вже зна-
йомих студентам одиниць мови в нових, дещо 
змінених умовах. На етапі первинної перевірки 
є ефективними вправи за аналогією, коли сту-
дентам-іноземцям надано зразок, алгоритм, за 
яким вони мають утворити нове слово (слово-
сполучення, речення), скласти діалог, речення 
певної конструкції тощо. 

Тренувальні вправи дають змогу сформувати 
в іноземних студентів вміння і навички та за-
кріпити їх. Відповідно до характеру завдань 
розрізняють вправи за зразком, за інструкцією, 
за завданням на конструювання і моделюван-
ня мовних одиниць, заміну одних форм чи кон-
струкцій іншими. Наприклад:

а) вправа за зразком: «Составьте упражне-
ния по образцу: 1. Я знаю Мари. Она подруга 
Анны. 2. Андрей – мой друг. Комната Андрея 
на втором этаже». 

б) вправа за аналогією, інструкцією: «Со-
ставьте диалоги по аналогии с представленными: 
1. – Это ручка Джона? – По-моему, Амина.  
2. Ты не знаешь, чья это книга? – По-моему, это 
книга Марии. – А может быть Джона? – Нет. 
Марии.

в) вправа за завданням – це найскладніший 
вид тренувальних вправ для студентів-інозем-
ців. Під час їх виконання студенти добирають 
приклади на певну граматичну форму, випису-
ють із підручника, іншого тексту відповідний 
матеріал, привчаються до різних форм (слов-
никових, вибіркових, пояснювальних) диктан-
тів тощо. Вправи такого типу проводяться тоді, 
коли студенти в основному оволоділи потрібни-
ми прийомами роботи й можуть застосовувати 
їх самостійно. Робота викладача як організа-
тора навчального процесу обмежується чітким 
формулюванням завдання і мети роботи, ви-
значенні відповідного матеріалу, а дії, прийо-
ми, операції, послідовність їх застосування сту-
денти визначають самостійно. До таких вправ 
належать різні невеликі за обсягом самостійні 
практичні завдання – складання схем, таблиць 
порівняльного чи узагальнюючого характеру.

До завершальних вправ на етапі узагаль-
нення та систематизації знань належать творчі 
та проблемні завдання, а також завдання ко-

мунікативного типу. Творчі завдання передба-
чають застосування набутих умінь і навичок 
у нових умовах, пов’язані з творчою уявою 
і розраховані на варіативність та індивідуаль-
ність виконання: складання речень, творів-мі-
ніатюр, написання різних за обсягом переказів 
і творів. Приклади: «Напишите сочинение «Мой 
родной город», «Расскажите друг другу (в со-
ответствии с реальной действительностью), что 
есть в вашем родном городе и чего нет». 

Контрольні вправи для підсумкового контр-
олю на заняттях з російської мови з іноземними 
студентами мають на меті використання мовно-
го матеріалу в процесі комунікації. Приклади: 

а) Ответьте на вопросы отрицательно. Ис-
пользуйте личные местоимения в родительном 
падеже. Модель: – У вас есть ручка? – У меня 
нет ручки. 

б) Закончите предлжения: 1. Вот студент, 
который_____________.

в) Напишите слова в нужной форме: 1. У тебя 
много (друзья) ___________в этом городе?

г) Вставьте предлоги: из, с, посреди, от, око-
ло, недалеко от, возле: Ахмед пришел ______ 
поликлиники ___________ врача. 

д) Напишите указательные местоимения 
в нужной форме: Остановка троллейбуса нахо-
дится недалеко от ____________ университета. 

е) Вместо пропусков напишите прилага-
тельные в нужной форме: старый, новый, 
центральный, медицинский, студенческий,  
подготовительный. Мои друзья учатся в  
_____________ университете. 

ж) Ответьте на вопросы: Когда начинается 
учебный год в вашей стране? тощо.

Зміст завдань цілком відповідає програмі, 
дає змогу перевірити рівень засвоєння знань 
студентами.

Враховуючи специфіку аудиторії, доцільно 
буде додати до такої класифікації вправ різ-
номанітні бесіди викладача зі студентами (ев-
ристична, репродуктивна, узагальнююча, ана-
літико-синтетична, підготовча, повторювальна, 
контрольно-корекційна). Із підготовленою ауди-
торією іноземних студентів, які володіють осно-
вами мови, має сенс організація бесіди з еле-
ментами дискусії, круглий стіл з обговоренням 
питань, мета проведення яких є спостережен-
ня студентів над мовою, усвідомлення ситуації 
спілкування. 

Висновки і пропозиції. Зміст і специфіка 
використання методу вправ зумовлюється осо-
бливостями суб’єктів навчання (студентів, їх 
запитів), співвідношенням у робочому навчаль-
ному плані та програмі знань теоретико-пізна-
вального характеру і кола практичних мовно-
мовленнєвих умінь та навичок, якими мають 
оволодіти студенти в результаті вивчення 
дисципліни та урахуванням закономірностей, 
принципів вивчення матеріалу Тож на сьогодні 
метод вправ цілком задовольняє сучасні реалії 
підготовки іноземних студентів до комунікації 
в межах побуту і професії. Творчість та май-
стерність викладача у виборі того чи іншого 
різновиду вправ дозволить досягти ефективнос-
ті кожного заняття з іноземними студентами.  
Ця тема набуде подальшого розвитку в наступ-
них публікаціях.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
РУССКОГО ЯЗЫКА ИННОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

Аннотация
Исследованы теоретические вопросы применения метода упражнений при изучении русского языка 
иностранными студентами. Проанализированы исследования отечественных и зарубежных педагогов 
по использованию метода упражнений. Определены использования метода упражнений в соответствии 
с основными этапами занятия, учитывая специфику обучения иностранных студентов. Приведены 
примеры упражнений, выполнение которых позволяет студентам осознать ситуации общения и усво-
ить языковой и речевой материал. Определены типы заданий, которые способствуют совершенствова-
нию языковых и речевых компетенций.
Ключевые слова: метод обучения языку, метод упражнений, традиционные и инновационные методы, 
классификация метода упражнений, преподавание языка в высших учебных заведениях, изучение 
русского языка иностранными студентами.

Lysenko I.O.
Kharkiv National University of Radio Electronics

APPLICATION OF THE RIGHT METHOD FOR THE STUDY  
OF THE RUSSIAN LANGUAGE OF FOREIGN STUDENTS

Summary
The theoretical questions of the application of the method of exercises in the study of Russian by foreign 
students are investigated. Studies of domestic and foreign teachers on the use of the exercise method 
are analyzed. The use of the method of exercises is determined in accordance with the main stages of  
the session, taking into account the specifics of the training of foreign students. Examples of exercises are 
given, the implementation of which allows students to understand the situations of communication and to 
acquire linguistic and speech material. The types of tasks that contribute to the improvement of linguistic 
and speech competencies are indicated.
Keywords: method of teaching the language, method of exercises, traditional and innovative methods, 
classification of the method of exercises, language teaching in higher education institutions, studying of 
the Russian language by foreign students.



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

61

© Лозинська С.В., Худзей У.А., 2018

УДК 373.2.09-055.1/3

ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ:  
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Лозинська С.В., Худзей У.А.
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розглянуто основні напрями психолого-педагогічних досліджень з проблеми становлення та роз-
витку гендерного виховання дітей дошкільного віку, визначено особливості гендерного підходу до вихо-
вання, досліджено психолого-педагогічні основи гендерного виховання в історичному аспекті. 
Ключові слова: гендерне виховання, гендерний підхід, діти дошкільного віку.

Постановка проблеми. На нинішньому ета-
пі політика України спрямована на вхо-

дження нашої держави до європейської спів-
дружності. Політичні та соціокультурні зміни, 
інтеграційні та економічні процеси створюють 
передумови для вдосконалення вітчизняної педа-
гогічної освіти стосовно її відповідності вимогам 
Європейського освітнього простору, впроваджен-
ня гендерних підходів у вихованні підростаючого 
покоління. Особлива увага в процесі реформ при-
діляється проблемі створення однакових умов 
для представників обох статей як рівних у пра-
вах і можливостях, що законодавчо закріплено 
в державних документах. Тому український пе-
дагогічний простір покликаний виконувати осо-
бливу функцію у формуванні особистості люди-
ни, її інтелектуального й духовного потенціалу. 
Заклад дошкільної освіти як соціальний інститут 
продовжує відтворювати стандарти традицій-
ної культури у питаннях жіночності i мужності, 
сприяти формуванню стереотипів самосприйнят-
тя i самооцінки особистості дошкільника за ста-
тевою ознакою, що, у свою чергу, нiвелює прояви 
iндивiдуальностi вихованцiв у виборi подаль-
шого життєвого самовизначення. Це пов’язано 
з браком посiбникiв, дидактичного матерiалу, 
методичних рекомендацiй як для ґендерного ви-
ховання дiтей дошкiльного вiку, так i для удоско-
налення професiйної дiяльностi педагогів i бать-
ків з питань гендерного виховання дошкільників.

Виховання підростаючого покоління прохо-
дить відповідно до інтересів держави, національ-
них і культурних традицій. Воно будується на 
основі наукових розробок філософів, психологів 
та педагогів. Для визначення теоретико-методо-
логічних засад гендерного виховання проаналізу-
ємо цю проблему в історичному аспекті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблема «ґендера» в педагогічній науці досить 
нова, хоча деякі аспекти знаходились у колі інтер-
есів багатьох науковців, а саме: опанування основ 
ґендерної компетентності, ґендерних особливостей 
змісту роботи з дітьми дошкільного віку (С. Мару-
тян, Н. Плисенко, Т. Репіна, Л. Таранікова, С. Ша-
повалова), набуття ознак теоретичної і практичної 
готовності до ґендерного виховання й освіти нової 
генерації підростаючого покоління (Л. Булатова, 
В. Кравець, Л. Штильова). 

Розгляд проблеми з позицій сексології та фі-
зіології, психогігієни, формування сексуальної 
культури школярів висвітлюється в працях 
Ю. Гаврилова, І. Кона. Завдання виховання 
та освіти з огляду на гендерну проблематику 

визначені в працях Т. Говорун, О. Кікінежді, 
Л. Татарнікової, Н. Чухим та інших дослідників. 
Понятійно-категоріальний апарат ґендерного ви-
ховання подано в наукових працях Т. Говорун, 
О. Кікінежді, В. Кравець, А. Мудрик, Л. Штильо-
вої, С. Вихор.

Мета статті полягає у теоретичному аналізі 
проблематики гендерного виховання в історично-
му аспекті. 

Виклад основного матеріалу. Питання рівних 
прав чоловіків і жінок у сучасній український 
державі й суспільстві є важливим та досліджу-
ється в контексті наукових досліджень у сфері 
філософії, історії, культурології, економіки, со-
ціології як проблема гендерної (соціокультурної) 
рівності.

Філософи Античності, зокрема Платон, стояли 
на позиціях спільного навчання та виховання. Він 
вважав, що суспільне виховання дітей може бути 
покладено як на чоловіків, так і на жінок. Жінки, 
залежно від їхніх здібностей, можуть бути філо-
софами й навіть воїнами. Платон підійшов до ідеї 
рівноправності статей. Він вважав, що жінки на 
рівні з чоловіками можуть брати участь у всіх 
справах держави [6, с. 14–15]. 

В основі філософії Арістотеля – ідея роз-
дільного навчання хлопців і дівчат. На його дум-
ку, чоловік і жінка мають різну природу, тому 
повинні мати різні знання й уміння. В одному 
з розділів «Політики», міркуючи про владні від-
носини та форми управління в родинному колі, 
Аристотель визначає, яке становище займає 
батько в родині, яке місце раба, дружини та ди-
тини (чоловічої статі). Управляти не вільними 
особами, зазначає Аристотель, це зовсім не те, 
що керувати вільними людьми; керувати дру-
жиною – це означає здійснювати «політичну 
владу», з якої випливають відносини постійної 
нерівності; управління дітьми, навпаки, можна 
назвати «царськими», оскільки воно основане «на 
прив'язаності та перевазі у віці» [4, c. 189].

Таким чином, Арістотель заперечує платонів-
ську теорію соціальної справедливості, визначає 
патріархальну сім’ю як необхідний елемент роз-
витку грецького міста-держави, а жінку виклю-
чає з публічної, громадянської та владної сфер.

На думку Ж.-Ж. Руссо, рівність, подібність 
чоловіків і жінок полягає в їхній схожості як бі-
ологічних істот, проте як суспільні істоти вони 
нерівні, що пояснюється їхніми вродженими ха-
рактеристиками. Він вважав, що пристрасті, які 
ототожнюються з жінками, – це серйозна загро-
за громадянському суспільству. Навіть доброчин-
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ність, яка пов’язана з жіночими материнськими 
почуттями, може нести загрозу правильному 
функціонуванню держави [1, c. 49].

І. Кант розділяв чоловіків і жінок, по-перше, 
за характером участі в політичному житті й, по-
друге, за характеристикою особистості та пове-
дінки. Таким чином, часто мислителі відзначали 
відмінність чоловіків і жінок [1, c. 53–54].

Аналіз зазначених прикладів показує, що ген-
дерний розвиток членів суспільства має свої спе-
цифічні особливості та критерії оцінки, за якими 
надалі й складалися гендерні уявлення.

При розробці педагогічних принципів на-
вчання Я. Коменський не враховував принцип 
рівних можливостей для хлопчиків і дівчаток, а 
Й. Песталоцці стояв на позиції спільного навчан-
ня й вважав, що сутність виховання – у посту-
повому розвитку природних задатків відповідно 
до природних законів розвитку дитини [4, с. 74].

На думку Я. Корчака, у питанні спільного ви-
ховання та навчання хлопчиків і дівчаток має 
важливість індивідуальний, а не упереджений 
підхід [3, с. 313].

Не можна оминути увагою появу української 
традиції транслювання ґендерних ідей у педагогіч-
ній науці, яка започаткована як ідея гідної освіти 
як для хлопчиків, так і для дівчаток. Виникнення 
ідеї науковці пов’язують з 1086 р. – з відкриттям 
у Києві першої жіночої школи, де навчались дочки 
Ярослава Мудрого – Анна, Єлизавета й Анастасія, 
які стали високоосвіченими жінками. Відомо, що 
ще в 1652 р. Павло Аллепський, архідиякон Антіо-
хійської православної церкви, подорожуючи Укра-
їною, відзначав високий рівень освіченості жінок, а 
саме: «вміють писати і читати не лише козаки, але 
їхні дружини і дочки» [2, c. 67].

К. Ушинський захищав принципи особис-
тої людської волі, людської нічим не оціненної 
гідності, рівності людей перед законом, поваги 
до прав будь-якої людини, хто б вона не була.  
Він писав: «Для християнства чоловік і жінка – 
особи рівноправні, однаково самостійні й одна-
ково відповідальні, яких тільки шлюб вводить 
у рівноправні між собою відносини» [4, с. 43]. 

С. Русова дискутувала з проблеми спільного на-
вчання хлопчиків і дівчаток із відомим американ-
ським психологом С. Холлом: «...але в цьому разі 
думка славетного психолога не має для нас авто-
ритету. І ми більше схиляємось до думки фран-
цузького педагога Бюїсона: «Коли з дитинства ді-
тей ведуть спільно – і дівчата, і хлопці у спільній 
праці, спільних іграх і розвагах звикають до това-
ришування, тоді в юнацькому віці це товариство не 
стає для них чимось незвичайним, і по всіх школах, 
де коедукація поставлена з великою увагою взагалі 
до психології учнів, там вона дає найкращі наслід-
ки – зближує обидві статі, паралізуючи небажаний 
флірт справжніми товариськими відносинами, став-
лячи їх на певний шлях спільної праці, прагнення-
ми до одної загальної мети, товариського інтимного 
догляду «вихованців та виховниць» [7, с. 15].

А. Макаренко писав: «Серед цих загальних 
методів виховання є такі, що до статевого вихо-
вання більше стосуються, є такі, що стосуються 
менше, але всі вони, разом узяті, великою мірою 
визначають наш успіх у вихованні майбутнього 
сім’янина, майбутнього чоловіка або майбутньої 
жінки» [5, с. 399].

Виховання хлопців та дівчат В. Сухомлинський 
розглядав не як паралельні, а як взаємопов’язані 
і взаємообумовлені процеси. У своїх творах В. Су-
хомлинський розглядає найрізноманітніші ген-
дерні проблеми сім’ї та особистості: яким має 
бути ставлення дітей до батька і матері, чоловіка 
до дружини. Особливу увагу він приділяє роботі 
з дівчатками. Саме підготовці дівчаток до усвідом-
леного материнства та великої місії матері В. Су-
хомлинський присвятив чимало своїх творів [2].

Варто зазначити, що сьогодні в Україні певне 
коло питань гендерного виховання розглядають 
Л. Штильова, В. Кравець, С. Вихор, О. Кікінежді, 
О. Петренко, Л. Ковальчук та ін. 

Зазначимо, що прагнучи визначити ступінь 
взаємодії педагогіки та «ґендера» як складних со-
ціальних і наукових категорій, Л. Штильова однією 
з перших науковців до термінологічного апарату 
педагогічної теорії вводить нові поняття – «ґен-
дерний підхід в освіті», «ґендерний вимір в осві-
ті», «гендерна чутливість». Необхідність уведення 
цих понять у науковий обіг автор пояснює тим, 
що освітній заклад третього тисячоліття повинен 
давати дітям можливість розвивати індивідуальні 
здібності й інтереси, незалежно від приналежнос-
ті до тієї чи іншої статі, протистояти традиційним 
та застарілим стандартам щодо статей, для чого 
педагогічний колектив повинен володіти ґендер-
ною чутливістю і професійною компетентністю 
стосовно проблеми ґендерної соціалізації дівчаток 
і хлопчиків, володіти методикою ґендерного під-
ходу до їх виховання й освіти [8].

За В. Кравцем, гендерне виховання – «процес, 
спрямований на формування якостей, рис, влас-
тивостей, що визначають необхідне суспільству 
ставлення людини до представників іншої статі» 
[4, с. 174]. Специфіка цього виховного процесу поля-
гає у розгляді людини як суб’єкта діяльності й тому 
для гендерного виховання, з одного боку, може бути 
використаний будь-який вид діяльності, а з іншо-
го – спеціально організований особливий її вид. 

С. Вихор розглядає гендерне виховання як 
цілеспрямований і систематичний вплив на сві-
домість, почуття, поведінку вихованців з метою 
формування в них егалітарних цінностей, по-
ваги до особистості, незалежно від статі, розви-
тку індивідуальних якостей і здібностей задля їх 
самореалізації, оволодіння навичками толерант-
ної поведінки з метою побудови громадянського 
суспільства [1, с. 35]. Вважає, що гендерне ви-
ховання передбачає також відмову від сексизму, 
пом’якшення гендерних стереотипів, формуван-
ня досвіду взаємодії між статями на засадах ген-
дерної рівності, недопустимість протиставлення 
за статевою ознакою в сім’ї, школі, будь-яких 
суспільних інститутах, створення рівних умов 
і можливостей для розвитку, самовдосконалення 
і самореалізації кожної особистості.

 Своє бачення сутності гендерного виховання 
запропонував О. Петренко, який сприймає цей 
напрям виховання як різновид «соціального ви-
ховання в єдності та інтеграції функцій право-
вого, морального й статевого виховання, які по-
требують спеціальної організації і відповідного 
педагогічного керівництва, незалежно від вікової 
категорії вихованців» [6, с. 61].

Отже, гендерне виховання – це сучасний на-
прямок виховної діяльності педагога, який шля-
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хом сприятливої соціалізації дозволяє сформу-
вати у дитини стійке поняття власної статі.

Упровадження ґендерного підходу в педаго-
гічну освіту слід розуміти як розширення життє-
вого простору для розвитку індивідуальних зді-
бностей і задатків кожної дитини, вивільнення 
мислення педагогів від статево-рольових стерео-
типів. Справжня рівність не передбачає нівелю-
вання статі, але враховує в освітньому процесі 
специфіку життєвих інтересів та психологічних 
відмінностей дівчат і хлопців, а також далеку 
від ідеальної ґендерну ситуацію в українському 
суспільстві. Ґендерний підхід загалом передба-
чає, що відмінності в поведінці та сприйнятті чо-
ловіків і жінок визначаються не так їх фізіоло-
гічними особливостями, як вихованням на основі 
поширених в даній культурі уявлень про суть 
«чоловічого» та «жіночого». 

Аналіз педагогічних досліджень показав, що 
ці проблеми виховання висвітлювалися пере-

важно в аспекті морального виховання статі 
(Г. Ващенко, Д. Колєсов, А. Макаренко, В. Су-
хомлинський та ін.). Зважаючи на те, що статево- 
рольове виховання містить категорії моралі 
та моральності, його часто ототожнюють зі ста-
тевим (воно тлумачиться як складова виховного 
процесу), що забезпечує «нормальний» статевий 
розвиток дітей і молоді та спрямований на за-
своєння ними правил взаємин із представниками 
протилежної статі. 

Отже, проблема виховання дітей різних статей 
є доволі складною та неодноразово висвітлювалась 
в педагогічній науці. Незважаючи на поширеність 
гендерних досліджень, питання гендерного вихо-
вання молодого покоління здебільшого висвітлю-
ються по-різному і розглядаються в межах стате-
во-рольового підходу. Так, синонімічним поняттю 
«статево-рольове виховання» дітей визначають 
поняття «гендерне виховання» і розробляють його 
в межах гендерної соціалізації.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные направления психолого-педагогических исследований по проблеме 
становления и развития гендерного воспитания детей дошкольного возраста, определены особенности 
гендерного подхода к воспитанию, исследованы психолого-педагогические основы гендерного воспита-
ния в историческом аспекте. 
Ключевые слова: гендерное воспитание, гендерный подход, дети дошкольного возраста.

Lozynska S.V., Khudzei U.A.
Ivan Franko National University of Lviv

GENDER EDUCATION OF PRESCHOOL AGE CHILDREN:  
HISTORICAL ASPECTS

Summary
The article deals with the main directions of psychological and pedagogical research on the problem of the 
formation and development of gender upbringing preschool children, the features of the gender approach 
to education have been determined, the psychological and pedagogical foundations of gender education in 
the historical aspect have been studied. 
Keywords: gender education, gender approach, children of preschool age.
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МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Марков Д.Ф., Великдан Ю.В.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди

У статті на основі досліджень різноманітних джерел розглянуто та проаналізовано зміст професійної під-
готовки майбутнього вчителя технологій. Виявлено та узагальнено шляхи та способи підвищення ефек-
тивності цього процесу під час навчання майбутнього вчителя технологій у педагогічному вищому на-
вчальному закладі. Що в свою чергу дало змогу визначити та підтвердити ефективність використання 
міжпредметних зв’язків в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя технологій.
Ключові слова: професійна підготовка, навчальний процес, технологічна освіта, зміст професійної підго-
товки, вчитель технологій, міжпредметні зв’язки.

Постановка проблеми. 19 травня 2005 року 
у норвезькому місті Берген на Конференції 

міністрів країн Європи Україна приєдналася до 
Болонського процесу. Це зобов'язало її внести від-
повідні зміни у національну систему освіти та за-
лучитися до роботи над визначенням пріоритетів 
у процесі створення єдиного європейського про-
стору вищої освіти. Одним із завдань цього про-
цесу є модернізація змісту національної вищої 
освіти. Для забезпечення таких заходів були роз-
роблені базові документи: Національна доктрина 
розвитку освіти [6], Закон України «Про вищу 
освіту» [3], Державні стандарти вищої освіти [2] 
та ін. Вони, крім головних принципів системи су-
часної вищої освіти в Україні, визначають і підхо-
ди до стандартизації змісту процесу професійної 
підготовки майбутнього фахівця. 

З огляду на нові вимогами до професійної під-
готовки спеціалістів в організації функціонуван-
ня вищої освіти нагального розв’язання потре-
бує проблема змістового наповнення професійної 
підготовки майбутнього вчителя, зокрема техно-
логій. Тому зазначена тема дослідження є своє-
часною та актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослід женням професійної підготовки майбутньо-
го вчителя займалися: О. Сидоренко, В. Стешенко, 
О. Копіца, Ю. Тодорцева, М. Чобітько, І. Закір'янова, 
О. Семеног, Л. Макаренко, О. Дунаєва та ін., вдоско-
наленню технологій навчання майбутніх вчителів 
приділялась увага у працях В. Бондаря, О. Мороза, 
О. Пєхоти, О. Савченко та ін., оптимізації методів 
і прийомів їх професійної підготовки надавали ува-
ги М. Поташник, Т. Яценко та ін., професійні ком-
петенції досліджували: О. Коберник, О. Пометун, 
виробничі функції, типові завдання та професійні 
вміння – Є. Кулик, А. Лігоцький, Л. Оршанський, 
Є. Смірнова, функції вчителя трудового навчан-
ня, підготовленого до політехнічної освіти Ю. Ва-
сильєв, В. Гусєв. Дослідженню професійно-педа-
гогічної підготовки майбутніх учителів приділяли 
увагу: І. Киричок, Н. Бугаєць, І. Богданова, В. Арес-
тенко, О. Павлик, М. Донченко та ін. Дослідженням 
підготовки майбутнього вчителя технологій займа-
лися: Д. Тхоржевський, Н. Нітченко, М. Корець, 
Т. Столярова, О. Сидоренко, В. Кондратюк та ін., 
проте дослідження змісту професійної підготовки 
майбутнього вчителя технологій не знайшли на-
лежного відображення у вітчизняній науці.

Мета даного дослідження полягає у теоре-
тичному вивченні та узагальненні змісту про-
фесійної підготовки майбутнього вчителя техно-
логій і виокремленні факторів, які впливають на 
якість цього процесу.

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Аналіз наукових досліджень переконливо до-
водить, що за останні десятиліття в Україні ак-
тивізувались пошуки дослідників у галузі теорії 
та практики професійної підготовки. Досліджен-
ня науковців направленні насамперед на онов-
лення професійно-педагогічної підготовки май-
бутніх вчителів за допомогою методів, засобів 
та організаційних форм навчання, заради якіс-
них змін змісту професійної підготовки.

Розглядаючи зміст професійної підготовки 
вчителів, варто спочатку з’ясувати суть само-
го поняття «професійна підготовка». Професійна 
підготовка – сукупність спеціальних знань, умінь 
і навичок, якостей, трудового досвіду та норм по-
ведінки, що забезпечують можливість успішної 
роботи з обраної професії [9]. О. Абдулліна ха-
рактеризує професійно-педагогічну підготовку 
вчителя як процес навчання студентів у систе-
мі навчальних занять з педагогічних дисциплін 
і результат, який характеризується повним рів-
нем розвитку особистості вчителя, сформованіс-
тю загально-педагогічних знань, умінь і навичок; 
систему, яка об’єднує відносно самостійні сис-
теми підготовки: суспільну, соціально-наукову, 
психолого-педагогічну, загальнокультурну [1].

У своїх працях науковці зазначали, що профе-
сійна підготовка складається із взаємопов’язаних 
між собою компонентів: мети, навчання, змісту 
освіти, мотивів навчання, діяльності викладача 
та діяльності студентів. Також вони відмітили, 
що зміст професійної підготовки, перш за все, 
передбачає формування готовності майбутніх 
вчителів до професійної діяльності. А. Ліненко 
зазначила, що готовність це особливий психо-
логічний стан, який показує вибіркову, прогно-
зуючу активність особистості на стадії її підго-
товки до певної діяльності і виступає на перший 
план в процесі професійної підготовки [5].  
Інші науковці, досліджуючи зміст професійної 
підготовки, характеризують готовність як сукуп-
ність професійно-педагогічних знань, умінь, на-
вичок та особистісних якостей, які забезпечують 
результативність в процесі підготовки фахівця.
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Відповідно до Болонської угоди, процес підго-

товки фахівця включає в себе два освітньо-ква-
ліфікаційні рівні та відповідні їм цикли (ступені) 
навчання, згідно з якими в майбутнього вчителя 
мають бути сформовані спеціальні компетенції 
(вміння). Введення двоциклового навчання: доди-
пломного та післядипломного. Додипломний цикл 
передбачає одержання 1-го академічного ступеня 
(бакалавр). При цьому тривалість навчання на до-
дипломному циклі має бути не менше 3 і не біль-
ше 4 років. Успішне завершення 1-го циклу від-
криває доступ до 2-го циклу – післядипломного. 
Навчання впродовж 2-го циклу може передбачати 
отримання ступеня магістра (через 1-2 роки на-
вчання після одержання 1-го ступеня) [8]. 

У процесі підготовки майбутнього педагога сто-
їть мета «підготовка кваліфікованого фахівця»,  
і її можливо реалізувати через наступні завдання. 

Сформувати у студента на першому ступені 
такі вміння:

– здатність демонструвати свої знання 
з основ та історії педагогіки та спеціальності;

– логічно та послідовно їх викладати;
– вникати в контекст нової інформації 

та давати її тлумачення;
– демонструвати розуміння загальної струк-

тури педагогіки та освітньої галузі «Технологія» 
і зв’язку між їхніми розділами;

– розуміти та використовувати методи кри-
тичного аналізу педагогічних, техніко-техноло-
гічних і економічних явищ;

– розуміти результати спостережень і запро-
ваджувати передовий педагогічний досвід тощо.

Під час підготовки майбутнього вчителя на 
другому ступені в результаті навчання мають 
бути сформовані наступні вміння:

– володіння новими методами, технікою 
та теоріями навчання;

– критично оцінювати теорії та практичну 
діяльність;

– розробляти нові методики навчання;
– створювати оригінальні розробки;
– володіти іншими компетенціями на висо-

кому рівні [10].
Виходячи з аналізу даних завдань, можливо 

значно підвищити професійну підготовку май-
бутнього учителя технологій в системі двоступе-
невої вищої освіти, якщо ж будуть реалізовані 
дані науково-методичні засади, які ґрунтуються 
на основі предметної взаємодії наук і передба-
чають формування в студентів цілісних знань 
та системи професійних вмінь (компетенцій).

Але зразу ж постає проблема. Наприклад, 
коли в одному навчальному закладі використо-
вується кілька підручників різного рівня з однієї 
навчальної дисципліни. Звідси з’являється за-
вдання в необхідності їх взаємодії. Засобом тако-
го впорядкування, запобігання перевантаженню 
надмірною кількістю інформації та якісне її за-
своєння, можуть бути міжпредметні зв’язки. 

Вони є одним із способів узагальнення навчаль-
ного матеріалу, та побудови якісного змісту про-
фесійної підготовки майбутнього фахівця. Між-
предметні зв’язки, в процесі навчання, виступають 
як засіб впорядкування інформації, що має бути 
закладено в процесі формування змісту освіти 

Використання міжпредметних зв'язків дає 
можливість широко використовувати дидак-

тичний матеріал та засоби наочності однієї на-
вчальної дисципліни з її плакатами і таблицями, 
навчальними стендами, підручниками і посібни-
ками, демонстраційними приладами, навчальни-
ми комп’ютерними програмами, демонстрацій-
ними роликами і фільмами тощо, при вивченні 
інших дисциплін згідно навчального плану [4; 11].

Л. Савєльєва, досліджуючи міжпредметні 
зв’язки [7] вказувала на їх комплексний харак-
тер, зокрема в змісті професійно-технічної освіти, 
у структурі якої відображаються зв’язки загаль-
ноосвітніх, загально-технічних та професійних 
знань, умінь і навичок. На основі цього вона ввела 
поняття «комплексні міжпредметні зв’язки», яке 
визначила як сукупність декількох міжпредмет-
них зв’язків, об’єднаних загальним призначенням 
для успішного формування системи знань, вмінь 
та навичок і вмінь їх застосовувати у виробни-
чій діяльності. Вихідним положенням для добору 
комплексу зв’язків виступає зміст професійної 
підготовки вчителя, який вимагає використання 
всієї сукупності знань, умінь і навичок, одержа-
них в процесі навчання та виховання.

О. Абдуліна у своєму дослідженні, розглядаючи 
принципи побудови єдиної системи професійно-пе-
дагогічної підготовки вчителя, засвідчила, що між-
предметні зв’язки є засобом формування змісту 
професійної підготовки фахівця. Також вона зазна-
чила, що системо-твірними властивостями та озна-
ками такої підготовки в межах методологічного 
принципу системності та цілісності є встановлення 
тісних зв’язків між суспільною та спеціальною під-
готовкою, взаємодія з психологічною, фізіологічною 
та методичною підготовкою, досягнення єдності ці-
лей і завдань усієї системи та окремих ланцюгів 
загально-педагогічної підготовки [1].

Отже, аналізуючи дослідження науковців, мож-
на констатувати той факт, що одним з факторів 
який впливає на якість освіти є використання між-
предметних зв’язків під час конструювання змісту 
професійної підготовки майбутніх учителів техно-
логій. В процесі впровадження якісно спланованих 
міжпредметних зв’язків у зміст професійної підго-
товки у студентів активізується увага, розвивати-
меться логічне мислення, розшириться загальний 
кругозір, зросте зацікавленість та інтерес до дисци-
плін, що вивчаються в навчальному закладі. Також 
міжпредметні зв’язки сприяють реалізації таких 
функцій навчання як: освітня, розвиваюча та ви-
ховна. Ці функції навчання здійснюються у тісному 
взаємозв’язку та взаємно доповнюють один одного. 
Взаємозв’язок та єдність функцій навчання є ре-
зультат цілеспрямованого навчального процесу на-
вчально-виховної системи. Міжпредметні зв’язки 
визначають спрямованість всіх компонентів проце-
су навчання (його завдання, форми, зміст, методи, 
засоби, отриманих результатів тощо) на вирішення 
завдань формування системи знань про природу 
і техніку, суспільство і працю, світогляд і соціальну 
особистість майбутнього спеціаліста.

Підставою для використання міжпредметних 
зв’язків на рівні навчальних дисциплін згідно з їх-
німи завданнями є також компоненти професійної 
підготовки, якими є предмет, засоби, послідовність, 
умови та результат, що дозволяють покращи-
ти процес підготовки. У навчальному плані вони 
представляють собою відповідні навчальні дисци-
пліни – підсистеми знань. Відношення зв’язку між 
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ними також зумовлені певними цілями (цілями 
вивчення навчальних дисциплін), специфічними 
принципами та методичними особливостями ви-
вчення навчальних дисциплін, внутрішньою ор-
ганізацією та характеризуються взаємозв’язком 
та взаємозалежністю своїх структурних елементів. 
У загальному вигляді такими елементами є певні 
соціальні, наукові чи фахові проблеми, які вивча-
ються цими дисциплінами. Отже, фактором реалі-
зації міжпредметних зв’язків в змісті підготовки 
є процес формування особистості вчителя та під-
готовки його до педагогічної діяльності [4; 11].

Використання міжпредметної інтеграції ро-
бить процес навчання різноманітним, цікавим, 
емоційно забарвленим, творчо насиченим. За-
безпечується висока активність студентів у ви-
користанні знань з одного предмету на уроках 
з іншого і навпаки, поєднуючи теоретичні знання 
з їх практичним застосуванням, тим самим ство-
рюючи картину органічної цілісності.

На таких заняттях його учасники мають мож-
ливість актуалізувати та поглибити набуті знання 
та вміння, активізувати процес мислення та тру-
дової діяльності, "забарвивши" його елементами 
фантазії, просторової уяви, творчості. Ліквідуєть-
ся одноманітність, змінюється атмосфера занять, 
методика співпраці стає головною у взаємовідно-
синах учасників навчального процесу. Та, головне, 
інтеграція забезпечує формування цілісної твор-
чої особистості студента і тим самим допомагає 
вирішувати головну мету сучасної освіти «підго-
товка висококваліфікованого фахівця».

Висновки та пропозиції. Вирішення майбут-
німи спеціалістами складних виробничих та тех-
нічних завдань вимагає глибокої фахової підго-
товки, що обумовлює необхідність удосконалення 
всього навчального процесу. Зазначеному аспек-
ту приділена значна увага в низці нормативних 
документах в галузі освіти та в працях багатьох 
науковців. Разом з цим, в професійній підготовці 
існує ряд проблем, однією з яких є підготовка ви-
сококваліфікованого фахівця. Одним з факторів 
вирішення цієї проблеми є реалізація міжпред-
метних зв’язків в змісті професійної підготовки 
майбутнього вчителя технологій. Розглянувши 

особливості їх реалізації у професійному навчан-
ні, можемо зробити наступні висновки:

– механізм міжпредметних зв’язків є од-
ним із важливих складових в процесі реалізації 
навчального плану;

– міжпредметні зв’язки при систематичному 
і цілеспрямованому впровадженні сприяють удо-
сконаленню всього процесу професійної підготовки;

– основними функціями міжпредметних 
зв’язків є освітня, розвиваюча та виховна. 

Проаналізувавши досвід та практику засто-
сування міжпредметних зв’язків приходимо до 
висновку, що основними шляхами посилення ре-
алізації цього принципу є:

– необхідність удосконалення організацій-
ної роботи по налагодженню зв’язків між на-
вчальними предметами;

– систематичний підхід при застосуванні 
зв’язків на теоретичних та практичних заняттях 
з використанням активних методів навчання;

– розробка методичних рекомендацій, ін-
струкцій, завдань, які орієнтують студента на 
використання міжпредметних зв’язків;

– удосконалення методики викладання, 
підвищення мотивації педагогічної діяльності ви-
кладачів та усвідомлення ними мети та завдань 
по посиленню зв’язків між дисциплінами.

Отже, належне використання міжпредметних 
зв’язків у змісті професійної підготовки майбут-
ніх вчителів технологій дозволяє здійснити ін-
формаційне наповнення відповідних навчальних 
дисциплін, вільне від дріб’язкового навчально-
го матеріалу та дублювання й порушення на-
ступності. Інформаційне наповнення навчаль-
них дисциплін здійснюється на основі принципів 
предметної взаємодії їх та передбачає розробку 
інтегрованих навчальних курсів на основі моделі 
професійної діяльності вчителя.

Така підготовка якісно покращить навчаль-
ний процес а це і потрібно в першу чергу для 
підготовки кваліфікованого фахівця, який відпо-
відатиме сучасним вимогам. Тому, що якість під-
готовки кваліфікованих спеціалістів є тією пере-
думовою, яка має суттєвий вплив на подальший 
розвиток освіти в нашій державі.
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Аннотация
В статье на основе исследований разнообразных источников рассмотрено и проанализировано содер-
жание профессиональной подготовки будущего учителя технологий. Обнаружены и обобщены пути 
и способы повышения эффективности этого процесса во время учебы будущего учителя технологий 
в педагогическом высшем учебном заведении. Что в свою очередь дало возможность определить и под-
твердить эффективность использования межпредметных связей в процессе профессиональной подго-
товки будущего учителя технологий.
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Summary
In the article on the basis of researches of various sources maintenance of professional preparation of 
future teacher of technologies is considered and analysed. Found out and generalized ways and methods 
of increase of efficiency of this process during the studies of future teacher of technologies in pedagogical 
higher educational establishment. That in same queue enabled to define and confirm efficiency of the use 
of intersubject connections in the process of professional preparation of future teacher of technologies.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  
ФАХІВЦІВ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ В УКРАЇНІ

Мукан Н.В., Кобрин Н.З.
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано стан розвитку освіти з медичної інформатики в Україні. З’ясовано, що медична інформати-
ка є обов’язковою навчальною дисципліною в освітніх програмах професійної підготовки медиків. У системі 
вищої освіти вона відома як наукова спеціальність та спеціалізація у програмах професійної підготовки 
ІТ-фахівців. Звернено увагу на відсутність медичної інформатики як спеціальності професійної підготовки 
фахівців-практиків з інформатизації системи охорони здоров’я. Відтак виокремлено основні проблеми та 
накреслено перспективи розвитку професійної освіти фахівців з медичної інформатики в Україні.
Ключові слова: медична інформатика, спеціальність, навчальна дисципліна, спеціалізація, фахівець з 
медичної інформатики. 

      

Постановка проблеми. Сьогодні Україна 
перебуває на порозі медичних реформ, 

реалізація яких обіцяє українцям якісні зміни 
у забезпеченні медичного обслуговування. У цих 
умовах впровадження новітніх інформаційно- 
комунікаційних технологій повинне бути серед 
пріоритетних заходів щодо реанімації україн-
ської системи охорони здоров’я. Їх використання 
у процесі цілеспрямованої інформатизації покли-

кане оптимізувати діяльність медиків, покращити 
якість і доступність медичного обслуговування, 
раціоналізувати фінансові витрати на медицину 
й підвищити рівень життя пересічного українця.

Однак відомо, що реалізація проектів інфор-
матизації системи охорони здоров’я потребує 
якісного кадрового забезпечення не лише на рів-
ні медичного персоналу як компетентного корис-
тувача інформаційно-комунікаційними техноло-



«Молодий вчений» • № 5 (57) • травень, 2018 р. 68

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

гіями у професійній діяльності. Інформатизація 
системи охорони здоров’я формує також попит 
у фахівцях з медичної інформатики (далі – МІ).  
Їхня роль у покращенні якості, доступнос-
ті та рентабельності медичного обслуговування 
очевидна й не перебільшена. Фахівці з МІ ви-
конують роль «двигунів» інформатизації системи 
охорони здоров’я, від «коефіцієнта професійнос-
ті» яких залежить практична функціональність 
інформаційно-комунікаційних технологій у ме-
дичній теорії та практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить, що у розвинутих країнах світу МІ як спе-
ціальність у системі вищої освіти перебуває на 
етапі стрімкого розвитку [7]. Щодо досвіду Укра-
їни з вирішення цього питання, можемо ствер-
джувати, що у нашій державі МІ успішно вве-
дена в освітній процес як обов’язкова навчальна 
дисципліна для студентів-медиків [1]. Окрім того, 
з 2006 р. у системі вищої освіти налагоджена під-
готовка наукових кадрів за спеціальністю «Ме-
дична і біологічна інформатика та кібернетика» 
[5]. Проте відомостей про підготовку фахівців-
практиків з МІ на бакалаврському та магістер-
ському рівнях вищої освіти не так багато. 

З огляду на вище зазначене, мета статті – 
проаналізувати сучасний стан розвитку профе-
сійної освіти фахівців з МІ в Україні, а також 
з’ясувати основні причини недостатнього рівня 
уваги до цієї актуальної проблеми у нашій країні.

Виклад основного матеріалу. Досягнення мети 
дослідження потребує уточнення поняття «фа-
хівець з медичної інформатики». Оскільки МІ 
є багатофункціональною наукою на стику кіль-
кох наукових галузей, її зміст формують знання 
з комп’ютерних наук, інформаційних технологій, 
аналізу даних і медицини. У нашому дослідженні 
фахівець з МІ – це збірне поняття для детермінації 
спеціаліста, який володіє спеціальними фаховими 
знаннями, вміннями і навичками з усіх згаданих 
вище наук. Вони сформовані у компетентностях, 
необхідних для збору, накопичення, зберігання, об-
робки медичної інформації різного цільового при-
значення для вирішення проблем у сфері меди-
цини й охорони здоров’я за допомогою сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій.

Як було зазначено вище, в українському 
освітньому середовище МІ відома як навчальна 
дисципліна і наукова спеціальність. Однак пошук 
освітніх програм, які б готували фахівців-прак-
тиків з МІ, головним чином – бакалаврів і ма-
гістрів, не дав позитивного результату. Зокрема 
дослідження змісту переліків спеціальностей, за-
тверджених до і після 2015 р., за якими проводи-
лась підготовка здобувачів вищої освіти на цих 
рівнях, виявило відсутність спеціальності, у на-
зві якої б вживалося словосполучення «медична 
інформатика». Це не дивно зважаючи на те, що 
у 1999 р. професійна організація з МІ Україн-
ська асоціація «Комп’ютерна медицина» внесла 
пропозицію про включання МІ до номенклатури 
медичних спеціальностей. Хоча Президія Вче-
ної Ради Міністерства охорони здоров’я України 
підтримала цю пропозицію, дотепер вона зали-
шається нереалізованою на практиці [6].

Проте нам вдалось з’ясувати, що у закладах 
вищої освіти, які пропонують професійну підго-
товку фахівців за спеціальностями, пов’язаними 

з комп’ютерними науками й інформаційними 
технологіями, є можливість обрати спеціалізацію 
з підготовки кадрів і формування у них фахових 
компетентностей використання інформаційних 
технологій у медицині. Наприклад, у Київському 
політехнічному інституті ім. І. Сікорського навча-
ючись за спеціалізацією «Інформаційні техноло-
гії в біології та медицині» у межах спеціальності 
«Комп’ютерні науки», майбутні ІТ-фахівці здо-
бувають професійну освіту, необхідну для того, 
щоб проектувати й обслуговувати медичні ін-
формаційні системи для сфери охорони здоров’я, 
будувати системи для функціонування робото-
техніки і нанотехнологій, створювати медичні 
прилади для моніторингу та діагностики захво-
рювань, здійснювати віддалене медичне кон-
сультування пацієнтів тощо [3].

Таким чином, припускаємо, що недостатньо на-
лагоджена система професійної підготовки фахів-
ців-практиків з МІ є однією з домінуючих у списку 
причин непопулярності цієї професії на освітньому 
ринку України. На нашу думку, першочергово, це 
можна пояснити відсутністю опису професії фахів-
ця з МІ у національному класифікаторі професій 
України. Однак слід зазначити, що подібна пробле-
ма є характерною не лише для України. Опис про-
фесії фахівця з МІ відсутній також у міжнарод-
ному та національних класифікаторах професій. 
Тому складається парадоксальна ситуація, за умов 
якої у розвинутих країнах світу професія фахівця 
з МІ «де факто» існує, у той час як «де юре» вона 
не закріплена на офіційному рівні. 

Природно, що цей факт непокоїть представни-
ків галузі, оскільки через це не існує точних да-
них про кількість спеціалістів з МІ та відомостей 
про стан їхнього працевлаштування. Відсутність 
офіційного опису МІ як професії, своєю чергою, 
негативно впливає на фінансування професійної 
освіти фахівців з МІ та зрештою викликає не-
достатню увагу з боку державних органів вла-
ди з питань освітньої політики як до підготовки 
компетентних фахівців галузі, так і педагогічних 
кадрів, що її проводять.

Відсутність опису професії фахівця з МІ часто 
також пояснюють недостатньо чітким розумінням 
самого поняття «медична інформатика». Асоціа-
ція МІ «Електронна медицина Канади» налічує 
близько 50 тлумачень цього терміну. Відповідно 
розбіжності у його трактуванні ведуть до непоро-
зумінь між науковцями, фахівцями-практиками, 
закладами вищої освіти тощо. Державні органи 
влади, своєю чергою, не у повній мірі усвідомлю-
ють значення цієї наукової дисципліни, помил-
ково вважаючи, що для успішної реалізації про-
ектів інформатизації охорони здоров’я достатньо 
лише кваліфікованих ІТ-фахівців без базових 
медичних знань. Однак досвід засвідчує, що фа-
хівець з інформатизації охорони здоров’я по-
винен також оперувати клінічними знаннями, 
основами медичної науки, біостатистики, теорії 
прийняття рішень тощо. Він повинен бути озна-
йомленим з економічних аспектами забезпечення 
медичного обслуговування, структурою системи 
охорони здоров’я, джерелами її фінансування, а 
також володіти основами медичної етики.

Водночас не варто забувати про те, що клю-
човою і визначальною передумовою розви-
тку професійної освіти фахівців з МІ у цілому 
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та популяризації професії фахівця з МІ зокрема 
є інформатизація системи охорони здоров’я, ре-
алізація якої не можлива без кваліфікованих ка-
дрів. В Україні про перспективи використання ін-
формаційно-комунікаційних технологій у різних 
сферах суспільного життя заговорили у 1990-х рр.  
На законодавчому рівні було прийнято низку 
нормативно-правових актів для врегулюван-
ня цього процесу. У багатьох з них вирішення 
освітнього аспекту проблеми було і залишаєть-
ся серед обов’язкових умов успішної реалізації 
проектів інформатизації. Так, у Концепції ін-
форматизації сфери охорони здоров’я України 
на 2013–2018 рр. підкреслено: «Альтернативи ін-
форматизації охорони здоров’я не існує, можливі 
лише різні темпи її впровадження, що залежать 
як від рівня фінансування, так і фахової підго-
товки медичних працівників» [2, с. 149]. Тут та-
кож зазначено, що серед проблем впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій є від-
сутність персоналу, який би володів компетент-
ністю належним чином обслуговувати медичні 
інформаційні системи, тобто фахівців з МІ. 

Сьогодні науковці нарікають, що прогрес інфор-
матизації української системи охорони здоров’я не 
відповідає темпам інформатизації у розвинутих 
країнах світу. Про це чітко було заявлено на з’їзді 
з міжнародною участю «Медична та біологічна ін-
форматика та кібернетика», організованому На-
ціональною медичною академією післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика у листопаді 2015 р. Зокрема 
учасники з’їзду визнали, що серед причин цього 
явища є: відсутність затвердженої на державному 
рівні програми інформатизації системи охорони 
здоров’я; низькі темпи впровадження і нескоор-
динованість процесу застосування інформаційних 
технологій та систем у медицині через недостатню 
нормативно-правову базу для регулювання цьо-
го питання; відсутність у структурі Національної 
академії наук і Національної академії медичних 
наук України підрозділів МІ; неналежний у по-
рівнянні з світовим досвідом рівень навчання сту-
дентів-медиків і медичного персоналу основам ви-
користання інноваційних медичних інформаційних 
технологій тощо [4].

Більше того, до списку причин, які поясню-
ють низьку активність з інформатизації охо-
рони здоров’я у нашій державі, можемо додати 
і брак фінансування проектів з інформатизації.  
Він обумовлений перманентною економічною 
й політичною нестабільністю. Це, своєю чергою, 
веде до недофінансування технічної оснащенос-
ті лікувально-профілактичних закладів охорони 
здоров’я, особливо у районних центрах, невеликих 
містечках і у сільських амбулаторіях. Не слід та-
кож забувати про те, що в Україні медичні інфор-
маційні системи розвиваються повільно через від-

сутність сучасної техніки та якісного програмного 
забезпечення. Відтак є нарікання на недостатній 
рівень стандартизації медичних даних та інфор-
мації, а також способів їх обробки й передачі.

Людський фактор тут також відіграє свою 
не останню роль. Так, керівництво різних рівнів 
управління системою охорони здоров’я часто не 
усвідомлює перспектив, які сучасні інформацій-
но-комунікаційні технології створюють для по-
кращення якості медичного обслуговування на-
селення. Окрім того, подекуди самі працівники 
сфери охорони здоров’я, особливо старшої гене-
рації, не готові до кардинальних змін та ново-
введень, пов’язаних з інформатизацією системи 
охорони здоров’я. Вони всіляко протестують, 
у той час як молоді фахівці – вчорашні випус-
кники закладів вищої медичної освіти України – 
не поспішають працевлаштовуватись у закла-
ди української системи охорони здоров’я через 
низькі заробітні плати, примарні перспективи 
й відсутність державної підтримки молодих фа-
хівців сфери охорони здоров’я. 

Висновки і пропозиції. Отже, дослідження 
стану розвитку професійної підготовки фахів-
ців з МІ в Україні продемонструвало недостат-
ній рівень уваги державних органів влади до цієї 
стратегічно важливої проблеми. Вважаємо, що 
викладання МІ як навчальної дисципліни студен-
там-медикам, підготовка наукових кадрів з МІ, 
а також існування спеціалізації з використання 
інформаційних технологій у медицині у систе-
мі професійної освіти фахівців з комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій не є достат-
нім для гарантування підготовки компетентних 
кадрів для інформатизації системи охорони 
здоров’я України. З огляду на це, у ході дослід-
ження було виокремлено низку факторів, через 
які спостерігається неналежна увага до розвитку 
професійної освіти фахівців з МІ. Вони зокрема 
охоплюють: повільні темпи інформатизації охо-
рони здоров’я, через що попит на фахівців-прак-
тиків з МІ на українському ринку праці низький; 
брак фінансування; відсутність опису професії 
фахівця з МІ у національному класифікаторі 
професій і МІ як спеціальності в номенклату-
рі медичних спеціальностей; а також людський 
фактор.

Тож сьогодні уся громадськість України чекає 
на кардинальні зміни в організації системи охоро-
ни здоров’я і покладає надію на медичну рефор-
му, у якій значна увага приділена впровадженню 
електронної медицини задля покращення якості, 
доступності й ефективності медичного обслуго-
вування. Сподіваємося, що її успішна реалізація 
матиме позитивний вплив і на розвиток спеціаль-
ності «Медична інформатика» для професійної 
підготовки фахівців-практиків з МІ в Україні.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАТИКЕ В УКРАИНЕ

Аннотация
Проанализировано состояние развития образования по медицинской информатике в Украине. Выяс-
нено, что медицинская информатика является обязательной учебной дисциплиной в образовательных 
программах профессиональной подготовки медиков. В системе высшего образования она известна как 
научная специальность и специализация в программах профессиональной подготовки ИТ-специалистов. 
Акцентировано внимание на отсутствие медицинской информатики как специальности профессио-
нальной подготовки специалистов-практиков по информатизации системы здравоохранения. Выделе-
ны основные проблемы и намечены перспективы развития профессионального образования специалис-
тов по медицинской информатике в Украине.
Ключевые слова: медицинская информатика, специальность, учебная дисциплина, специализация, 
специалист по медицинской информатике.

Mukan N.V., Kobryn N.Z. 
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CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF MEDICAL INFORMATICS 
PROFESSIONAL EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary 
The state of the development of medical informatics professional education in Ukraine has been analyzed.  
It has been determined that medical informatics is a compulsory academic discipline in educational pro-
grams for training physicians. In the higher education system, it is known as a scientific specialty and 
specialization in professional training programs of IT-specialists. The attention has been paid to the ab-
sence of medical informatics as a specialty of professional training of practitioners in informatization of 
the healthcare system. Thus, the main challenges as well as opportunities of the development of medical 
informatics professional education in Ukraine have been outlined.
Keywords: medical informatics, specialty, academic discipline, specialization, a medical informatics professional.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В НАЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Радченко М.А.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті розкриті можливості використання інноваційних технологій навчання в навчально-виховному 
процесі у вищих навчальних закладах на прикладі педагогічного моделювання. Розкрито мікромоделі 
освітніх компетенцій викладача і студентів, що дозволяє не тільки моделювати процес навчання, а й під-
вищити його ефективність, а також сприяє підвищенню професійних компетенцій викладача і студентів.
Ключові слова: педагогічні технології, інноваційні технології, педагогічне моделювання, ефективність навчання.

Постановка проблеми. Зміни, що відбува-
ються в усіх сферах життя суспільства, 

встановлюють нові, погляди і на методи нав-
чання в сучасних закладах освіти. Для розвит-
ку пізнавальної та творчої діяльності студентів 
в навчальному процесі використовуються сучас-
ні інноваційні технології, які підвищують якість 
освіти, дозволяють результативно застосувати 
навчальний час і зменшувати частку репродук-
тивної діяльності майбутніх фахівців за рахунок 
скорочення часу відведеного на навчання. Сучас-
ні інноваційні технології звернені на індивідуа-
лізацію, дистанційність і мобільність освітнього 
процесу. Головним завданням інноваційних тех-
нологій є розкриття сукупності закономірностей 
навчання з метою встановлення і застосування 
на практиці найбільш результативних, послідов-
них освітніх дій, що вимагають найменших ви-
трат часу, матеріальних та інтелектуальних ре-
сурсів для досягнення потрібного результату.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання про інноваційні технології вивчали 
і продовжують вивчати величезна кількість вче-
них, психологів і педагогів. Серед учених, які 
вели дослідження у даному напрямку, слід від-
значити праці І.Д. Беха, Л.І. Даниленка, І.М. Дич-
ківської, М.В. Кларіна, О.М. Пєхоти, О.В. Попової, 
Л.С. Подимової, А.І. Прігожина, В.А. Сластьоніна, 
А.В. Хуторського. 

Поняття «інновація» в перекладі з латинської 
мови «оновлення, нововведення або зміна». Пе-
дагогічна інновація означає впровадження ново-
введення в цілі, зміст, завдання, методи і форми 
навчання і виховання, організацію спільної ді-
яльності вчителя і учня. Зокрема, В. Загвязин-
ський вважає, що нове у педагогіці – це не лише 
ідеї, підходи, методи, технології, які у таких по-
єднаннях ще не висувались або ще не використо-
вувались, а й той комплекс елементів чи окремі 
елементи педагогічного процесу, які мають у собі 
прогресивне начало, що надає змогу під час зміни 
умов і ситуацій ефективно вирішувати завдання 
виховання та освіти [6, с. 23].

Суть використання інноваційних техноло-
гій в освіті, полягає у спрямуванні навчального 
процесу на максимальне використання ймовір-
них можливостей самої людини та їх реалізацію 
в навчанні і майбутній професійній діяльності.

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. У самій суті інноваційних про-
цесів в навчанні лежать дві важливі проблеми 
педагогіки – проблема вивчення, узагальнення 

та поширення передового педагогічного досвіду 
та проблема впровадження інноваційних тех-
нологій в процесі навчання. Все це підкреслює 
значущість викладацької діяльності з вивчення, 
створення, використання різних педагогічних ін-
новацій, серед яких значне місце займає педаго-
гічне моделювання навчання.

Педагогічне моделювання стає в сучасних 
умовах найважливішим компонентом діяльності 
викладача вищого навчального закладу. Багато 
в чому якість навчальної діяльності залежить 
від проектувальних вмінь викладача. У зв'язку 
з цим суттєво збільшується «вага» моделювання 
в діяльності викладача вищої школи на сучасно-
му етапі розвитку суспільства. 

Мета статті. Головною метою нашої роботи 
став пошук можливостей використання іннова-
ційних технологій навчання, а саме – педагогіч-
ного моделювання в сучасних умовах організації 
навчально-виховного процесу вищого навчального 
закладу, що сприятиме підвищенню ефективності 
навчання а також розвитку професійних компе-
тенцій як викладача, так і майбутніх фахівців.

Виклад основного матеріалу. Моделювання 
в контексті педагогічної діяльності розглядаєть-
ся, з одного боку, як процес, а з іншого – як ре-
зультат навчання. Слід підкреслити циклічний 
характер процесу педагогічного моделювання 
і його принципову незавершеність. Це пояснюєть-
ся тим, що процес роботи над навчальним кур-
сом практично ніколи не припиняється у зв'язку 
з безперервними змінами актуальності окремих 
тем або усього матеріалу курсу; змінами цілей 
і цінностей учасників освітнього процесу.

Сучасне інформаційне суспільство, в якому 
викладач часто перестає бути єдиним джерелом 
інформації по курсу, надає нові можливості для 
підвищення педагогічного проектування на но-
вий технологічний рівень. Зміст педагогічної ді-
яльності в новій освітній системі, заснованої на 
комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях, 
істотно відрізняється від традиційної педагогіч-
ної діяльності. Значно ускладнюється діяльність 
по розробці курсів, оскільки швидко розвиваєть-
ся їх технологічна основа. Вона вимагає від ви-
кладача розвитку спеціальних навичок, прийомів 
педагогічної роботи. Крім того, сучасні інформа-
ційні технології висувають додаткові вимоги до 
якості розроблюваних навчальних матеріалів 
в основному через відкритість доступу до них як 
студентів, так і викладачів що, по суті, вимагає 
посилення контролю за якістю цих матеріалів. 
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У зв'язку із застосуванням сучасних інфор-
маційних технологій відбуваються істотні зміни 
у викладацькій діяльності, в якій спостерігається 
ускладнення діяльності викладачів при розроб-
ці курсів; реально існує необхідність оволодіння 
спеціальними навичками і прийомами розробки 
навчальних курсів; посилюються вимоги до якос-
ті навчальних матеріалів; зростає роль студен-
та в навчальному процесі; посилюється функція 
підтримки майбутніх фахівців з боку викладача; 
з'являється можливість реалізації реального зво-
ротного зв'язку викладача з кожним студентом. 

Нові технології навчання тільки тоді можуть 
бути ефективними, коли вони не просто «впису-
ються» в уже існуючу освітню систему, а вхо-
дять в неї як новий рівноправний елемент.

Сьогодні педагогічне моделювання набуває масо-
вого характеру і підвищує свій статус в педагогічній 
діяльності в порівнянні з виконавською компонен-
том. Його можна розглядати як різновид соціального 
проектування, який відрізняється своєю ціннісною 
орієнтацією, залежністю результатів моделювання 
від особистої позиції викладача. Разом з тим, пе-
дагогічне моделювання є засобом самоактуалізації 
викладача в його професійній діяльності. 

Структуризація педагогічної діяльності, в ході 
якої підвищується статус моделювання, є проце-
сом, що сприяє вирішенню протиріччя між вимо-
гами суспільства до якості освіти та рівнем реа-
лізованості цих вимог в системі освіти. Масштаб 
залученості в цей процес всіх і кожного викладача, 
значимість результатів педагогічного моделювання 
для організації якісного освітнього процесу з кон-
кретної дисципліни ставлять питання про можли-
вість розгляду процесу моделювання як інновацій-
ного процесу, що дає можливість ним управляти.

Головним учасником інноваційного проце-
су в навчальному закладі є викладач, відповідно, 
успіх інноваційного процесу визначається змінами 
в свідомості і діяльності, перш за все, викладачів. 
Для створення інноваційного клімату можна вико-
ристовувати принципи мотиваційного менеджмен-
ту: стимулювати почуття відповідальності в до-
сягненні власних цілей (підвищення педагогічної 
майстерності), чітко формулювати цілі інновації 
(підвищення якості навчального процесу з навчаль-
ної дисципліни), забезпечувати умови для творчої 
праці (розробити програми нав чальних курсів для 
викладачів і організувати їх навчання), підтриму-
вати викладача в вирішенні виникаючих в процесі 
педагогічного моделювання проблем. 

Слід зазначити, що розробка нового варіан-
ту навчальних матеріалів або способу організації 
навчального процесу не є єдиним результатом 
процесу педагогічного моделювання. Не менш 
важливим і значущим є формування навичок 
педагогічного моделювання і вміння постійно 
оновлювати, починаючи з робочої програми на-
вчальної дисципліни, як весь навчальний процес 
з дисципліни, так й окремі його елементи. 

В педагогіці виконана величезна робота по ви-
діленню класів моделей і способів моделювання 
конкретних феноменів, яка своїм наслідком має 
широку варіативність застосовуваних в літерату-
рі визначень поняття «модель». Друга – «контек-
стуальна» або «змістовна» складність – пов'язана 
зі смисловим навантаженням застосування тер-
мінів. наукових понять в різних контекстах (фі-

лософському, педагогічному, історичному), що 
мають різні значення і безліч смислових від-
тінків. Крім першого рівня варіативності змісту 
понять в різних гуманітарних дисциплінах, іс-
нує другий – в рамках самої педагогіки. Різні 
школи, науково-педагогічні напрямки, незалежні 
автори демонструють широке коло значень по-
няття «моделі». Так, В.А. Тестов вводить поняття 
«м'якої» педагогічної моделі, як мудрого гнучкого 
управління навчальним процесом через поради 
і рекомендації; В.Т. Тюркін розглядає філософ-
ський аспект моделювання в педагогіці, піддав-
ши модифікації ідеї моделювання в філософії 
В.А. Штофа. Теоретична (або концептуальна) мо-
дель представлена Е.Н. Гусинським і Ю.І. Турча-
ніновою як втілення розуміння автором того, що 
таке освіта, як вона відбувається і розгортається, 
але в цьому випадку цілком доречно було б ви-
користовувати вираз «модель освіти». 

Побудова моделей-проектів, на думку фахів-
ців, передбачає реалізацію конкретного покроко-
вого плану. Так, Є.С. Заїр-Бек розглядає наступ-
ні етапи побудови педагогічної моделі-проекта: 
1) визначення задуму; 2) ескіз моделі-проекту; 
3) розстановка моделей дій /стратегій; 4) плану-
вання реальних стратегій на рівні завдань і умов 
їх реалізації; 5) організація зворотного зв'язку, 
оцінка процесів; 6) оцінка і аналіз результатів;  
7) оформлення документації.

В.М. Монахов і Т.К. Смиковська, визначають 
педагогічну модель діяльності вчителя як відо-
браження, яке описує на формальній мові компо-
ненти системи, взаємозв'язки між ними, а також 
процеси перетворення, становлення і розвитку 
методичної системи вчителя в реальних умовах 
соціокультурного середовища.

Узагальнюючи вище наведені пояснення моде-
лювання, можна визначити дане поняття наступ-
ним чином: модлювання – це штучно створений 
об'єкт у вигляді схеми, фізичних конструкцій, 
знакових форм або формул, який, будучи поді-
бний досліджуваному об'єкту (або явищу), відо-
бражає і відтворює в більш простому і загально-
му вигляді структуру, властивості, взаємозв'язки 
і відносини між елементами цього об'єкта.

У педагогічного моделювання, подібно моделю-
ванню взагалі, є універсальна частина, що включає 
аксіоматику, що виникає в результаті відволікання 
від предметного змісту і сформульовану в конкрет-
ному екзистенційному вигляді. Крім цього, у пе-
дагогічному моделюванні визначається проблемне 
поле, змістовне наповнення якого відбувається за-
вдяки наявному педагогічного досвіду. 

Основні положення педагогічної моделювання 
пов'язані або з очевидними фактами, в достовір-
ності яких легко переконатися, або виробляються 
формулювання, виведені з досвіду. Аксіоматика 
педагогічної моделі потребує змістовної части-
ни як необхідного доповнення, оскільки останнє 
є керівною при виборі відповідних формулювань. 
Потім, коли формальна теорія вже є в нашому 
розпорядженні, вона повинна бути застосована 
до певної педагогічної ситуації.

Педагогічне моделювання «обслуговує» і працює 
на моделі-цілі (ідеали), до яких прагне педагогічна 
практика. Така, операційно задана (змодельова-
на) мета, потребує системи управлінського впливу 
і коригування проміжних результатів. Для цього 
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будують моделі-зрізи педагогічної дійсності, які 
дають можливість визначити динаміку траєкторії 
освітнього процесу і допомагають його корегувати. 
В умовах сучасної освіти такого роду контролюючі 
та коригувальні заходи особливо важливі.

Залежно від специфіки явища, видозмінюєть-
ся з часом, існують поняття динамічної та ста-
тичної моделі. Такі моделі, як логічна структура 
навчального матеріалу, якогось розділу конкрет-
ної дисципліни, мають всі властивості статичних 
моделей. Для дослідження педагогічних явищ 
і процесів частіше все ж використовують ди-
намічні моделі. До їх складу входять як модель 
структури явища, так і модель функціонування 
цього явища. Динамічна частина процесів, поряд 
з динамічністю педагогічні моделі характеризу-
ються невизначеністю результатів моделювання, 
особливо в довгостроковій перспективі. 

Наприклад, розглянемо моделювання інте-
гральної компетентності учасників начального 
процесу (див. рис. 1).

Оскільки навчальний процес у вищій школі 
необхідно розглядати як певну систему взаємодії 
учасників цього процесу, нами розроблені відпо-
відні моделі їх освітніх компетенції.

1. Мікромодель освітньої компетентності сту-
дентів.

1.1. Предметна частина. У ній визначається 
перелік навчально-пізнавальних об'єктів. По від-
ношенню до даних об'єктів встановлюються рівні 
прояви предметної компетентності. Встановлюють-
ся способи пізнавальної діяльності, які операційно 
співвідносяться з реальною діяльністю в соціумі. 

1.2. Межпредметная частина. Гносеологічна 
складова цієї частини компетентності містить за-
гальні принципи пізнання, категорії конкретної 
науки, загальнонаукові принципи, що дозволяють 
адекватно описувати дійсність. Це, наприклад, 
системний підхід до пізнання, навчально-дослідна 
діяльність, робота з інформаційною базою даних. 

1.3. Соціально-трудова частина. Здатність сту-
дента успішно продовжувати навчання – академіч-
на мобільність. Готовність до отримання професії 
та безперервного підвищення своєї кваліфікації – 
професійна мобільність. Здатність до підвищення 
ефективності роботи освітнього закладу в цілому. 

1.4. Комунікативна частина. Усне і письмове спіл-
кування, здатність вести діалог, уміння розуміти ін-
ших і бути вислуханим. Уміння самостійно шукати, 
аналізувати і здійснювати необхідний відбір важ-
ливої інформації, організовувати її в зручні файли, 
перетворювати для ефективної роботи, зберігати, 

передавати партнерам. Знання необхідних мов, а 
також способів взаємодії з соціальним оточенням.

1.5. Ціннісно-смислова частина «відповідає» за 
світогляд студента. Вона пов'язана з його ціннісними 
уявленнями, готовністю адекватно сприймати і ро-
зуміти навколишній світ, правильно орієнтуватися 
в ньому, усвідомлювати свою роль, вміти вибирати 
цільові установки для прийняття власних рішень. 

1.6. Особистісний саморозвиток як вища ієрар-
хічна ступінь компетентності студентів. Ця час-
тина компетентності спрямована на освоєння 
способів фізичного, духовного, емоційного, інте-
лектуального саморозвитку, які деталізуються 
через перелік особистісних якостей: психологіч-
на грамотність, культура мислення та поведінки, 
освоєння правил особистої гігієни, турбота про 
власне здоров'я, екологічна культура, комплекс 
якостей, пов'язаних з безпекою життєдіяльності. 

2. Мікромодель освітньої компетентності вчителя. 
2.1. Знання предмета та методики викладан-

ня. Вузько-предметні знання використовуються 
вчителем гнучко, педагог може швидко переклю-
читися з однієї ідеї на іншу. До того ж викладач 
здатний продукувати ідеї, придатні для конкрет-
ної педагогічної ситуації, але такі, що відрізня-
ються від стандартних підходів. 

2.2. Технологічна культура включає об'єктивні 
можливості для створення педагогічної техноло-
гії. Це визначення цілей навчання, планування 
йго результатів, побудова системи моніторингу, 
розробка процедур керуючого впливу на освітній 
процес, емпірична перевірка технології та кори-
гування окремих модулів педагогічного проекту.

2.3. Функціональна грамотність педагога є по-
середником між теорією і практикою. Якщо точні-
ше, вона готує викладача для вирішення завдань 
побудови власного педагогічного проекту, що ре-
алізує задум в конкретних умовах. Така проек-
тно-технологічна діяльність заснована на досвіді 
багатьох поколінь педагогів. Її наявність позбав-
ляє педагога-проектувальника від необхідності 
самому повторювати досвід педагогічної діяльнос-
ті з неминучим дублюванням можливих помилок. 

2.4. Методологічна культура дозволяє «роз-
пізнавати» потрібну спрямованість діяльності: 
від науки до практики, від вивчення до кон-
струювання або навпаки. Систематичне наукове 
спостереження як метод наукового пізнання пе-
редбачає у дослідника наявність відповідних на-
укових уявлень. 

Компетентність, як ми бачимо, може розгляда-
тися як оцінка досягнень учасників навчального 

Рис. 1. Модель інтегральної компетентності учасників процесу навчання.
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процесу. Загальна (інтегральна) компетентність 
формується двома взаємопов'язаними процеса-
ми. Перший виходить від колективної продукції, 
отриманої в ході освітньої діяльності та оформле-
ної у вигляді портфоліо. Метод характеристики 
результатів, названий «портфоліо», означає, що 
оцінюються різнорідні дані, які структуруються, 
можуть мобільно групуватися для аналізу вико-
нання тих чи інших навчальних цілей. Другий – 
зовнішній – оцінка заснована на експертному ви-
сновку і встановлюється відповідно до завдань 
освітнього проекту, підготовленими замовником. 

Критеріальна база компетентності студентів 
має як традиційні складові, засновані на перевірки 
засвоєння змісту загальної освіти, так і навчаль-
ний портфоліо кожного майбутнього фахівця. 

Структурована база даних успішності студен-
та складається з усіх матеріалів, які характери-
зують особистісне зростання і розвиток його ака-
демічної успішності.

Висновки. Аналіз проблеми використання ін-
новацій в педагогічній діяльності дозволив зро-
бити наступні узагальнення: 

– педагогічне моделювання є процесом, основна 
мета якого збігається з цілями викладацького кор-
пусу – підвищення якості навчального процесу; 

– найважливішим результатом педагогічного 
моделювання є формування здатності виклада-
ча приймати зміни, визначати власну позицію по 
відношенню до них, вміння критично оцінювати 
свій проект і бажання зробити педагогічне моде-
лювання обов'язковим компонентом своєї профе-
сійної діяльності;

– об'єктивні труднощі педагогічного моделю-
вання вимагають розробки спеціальної програми 
методичної підтримки викладача в процесі моде-
лювання; 

– педагогічне моделювання, попередня побу-
дова навчального процесу, може змінити усві-
домлення доцільності своєї діяльності і згодом 
саму діяльність як окремих викладачів, так і пе-
дагогічного колективу в цілому; 

– педагогічне моделювання стає інновацією 
в діяльності викладача, якщо його результати 
вносять в навчальний процес відносно стабільні, 
відтворювані елементи і результати.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Аннотация
В статье раскрыты возможности использования инновационных технологий обучения в учебно-вос-
питательном процессе в высших учебных заведениях на примере педагогического моделирования. 
Раскрыты микромодели образовательных компетенций преподавателя и студентов, что позволяет не 
только моделировать процесс обучения, но и повысить его эффективность, а также способствует по-
вышению профессиональных компетенций преподавателя и студентов.
Ключевые слова: педагогические технологии, инновационные технологии, педагогическое моделирова-
ние, эффективность обучения.
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USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS  
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Summary
The article tries to identify the possibility of using innovative technologies in the educational process of 
higher education, which is due to an increase in requirements for the conditions for the organization of 
educational processes. The possibilities of pedagogical modeling of training are revealed. The process of 
updating education with the help of modern pedagogical technologies helps to create new approaches to 
the use of pedagogical modeling for the development of a creative person. 
Keywords: pedagogical technologies, innovative technologies, pedagogical modeling, educational innovations.
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ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В РАМКАХ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРАКТИКУМ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Рідкодубська Г.А.
Хмельницький національний університет

Досліджено теоретичні питання підготовки до професійної мобільності майбутніх фахівців соціальної сфе-
ри під час вивчення навчальної дисципліни «Практикум з соціальної роботи». В статті на підставі тео-
ретико-емпіричних досліджень проаналізовано, що професійна підготовка фахівців соціальної сфери в 
Україні здійснюється у різних формах: очна, очно-заочна, заочна, вечірня, екстернат та інші. Узагальнен-
ня і систематизація наукових досліджень у галузі соціальної педагогіки та соціальної роботи дозволили 
визначити зміст підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до професійної мобільності. Розши-
рення змісту навчальноїї дисципліни теоретичними знаннями та практичними задачами щодо професій-
ної мобільності суттєво збагатить і осучаснить змістове наповнення цієї дисципліни. Крім того, розкриття 
змісту підготовки до професійної мобільності майбутніх соціальних працівників дозволить підвищити 
якість їх професійної підготовки у сучасних умовах.
Ключові слова: працівник соціальної сфери, професійна мобільність, підготовка до професійної мобільнос-
ті, зміст професійної підготовки, практикум з соціальної роботи. 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток 
суспільства, поява нових технологій в усіх 

сферах життєдіяльності, особливо в освіті, насам-
перед стосується проблеми підготовки майбутньо-
го фахівця нового типу, інтегрованого в сучасне 
суспільство. Тому перед вітчизняною освітою сто-
їть завдання підготовки фахівців з високим рів-
нем професіоналізму, позитивного ставлення до 
своєї роботи, стійкою психікою, позитивно моти-
вованого та люблячого свою професію, професійно 
мобільного компетентного фахівця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
На сьогодні у наукових працях з проблем соці-
альної роботи, соціальної педагогіки та соціології 
значною мірою висвітлені деякі аспекти профе-
сійної підготовки соціального працівника Л. До-
линська, Д. Годлевська, В. Орленко, О. Шевчук, 
К. Якубенко, проблему підготовки професійно 
мобільних фахівців досліджували Ю. Дворецька, 
Н. Латуша, Л. Сушенцева, І. Шпекторенко та ін.

Ми погоджуємось із А. Капською, що сьогодні 
в нашій країні, як і в інших країнах світу питання 
стоїть так: навчання соціальній роботі не може тіль-
ки пасивно відображати соціальний розвиток, воно 
повинно вести активний пошук шляхів вирішення 
соціальних проблем, що з'являються. Професіона-
лів для соціальної сфери потрібно готувати таким 
чином, щоб вони були здатні змінити, усунути і ко-
ректувати негативні соціальні прояви у суспільстві. 
А це можливо лише у закладах освіти, які будують 
навчання на нових позиціях і враховують тенденції 
розвитку соціальної політики в країні [2, с. 14]. 

Професійна підготовка визначається, як систе-
ма організаційних і педагогічних заходів, що за-
безпечує формування в особистості професійної 
спрямованості знань, навичок, умінь і професійної 
готовності до професійної діяльності і здійснюєть-
ся в рамках навчання у вузах, університетах і на 
факультетах підвищення кваліфікації [3].

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. Недостатньо вирішеною зали-
шається проблема розкриття змісту підготовки до 
професійно мобільності фахівців соціальної сфери. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 

є охарактеризувати зміст підготовки майбутніх 
працівників соціальної сферидо професійної мо-
більності під час вивчення навчальної дисциплі-
ни «Практикум з соціальної роботи».

Виклад основного матеріалу. На даний час 
професійна підготовка фахівців соціальної сфери 
в Україні здійснюється у різних формах: очна, 
очно-заочна, заочна, вечірня, екстернат та інші – 
і передбачає багаторівневий характер освіти: до-
професійна, професійна, післядипломна, підви-
щення кваліфікації, перепідготовка кадрів.

Соціальні працівники мають можливість 
отримувати різну професійно-рівневу кваліфі-
кацію і спеціалізацію у середніх навчальних за-
кладах (училищах, технікумах, коледжах, ліце-
ях) та у вищих навчальних закладах (інститутах, 
університетах, академіях та ін.).

Професійна підготовка спеціалістів для соці-
альної сфери здійснюється у вищих навчальних 
закладах різних напрямків: університетах кла-
сичного профілю, педагогічних університетах, 
академіях, педагогічних, медичних, технічних, 
юридичних, економічних інститутах.

На даний час в Україні можна виділити на-
ступні рівні підготовки кадрів для соціаль-
ної сфери. Допрофесійна підготовка на курсах, 
у школах, ліцеях. Випускники цих закладів, 
отримавши середню освіту, можуть працювати 
у відповідних закладах і обслуговувати хворих, 
престарілих, одиноких.

Навчання у середніх навчальних закладах, що 
дає можливість очолити відділення обслуговуван-
ня на дому, відділення денного перебування, не-
відкладної соціальної допомоги та інші відділення 
із обслуговування хворих, престарілих, одиноких.

Навчання у вищих закладах освіти (термін на-
вчання 4-6 років). Особи, які мають вищу освіту, 
можуть навчатись на спеціальних факультетах 
післядипломної освіти (від 1 до 3 років). У свою 
чергу, вища професійна освіта має 2 ступені: під-
готовка бакалаврів (4 роки), магістрів (6 років). 
Останні після отримання диплому мають право 
займатися навчально-педагогічною та науково-
дослідницькою роботою.
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Перепідготовка і підвищення кваліфікації 
працюючих спеціалістів (система різноманітних 
курсів, стажувань і т.д.).

Зміст підготовки майбутніх фахівців соці-
альної сфери до професійної мобільності нами 
розробляється як програма, підґрунтям якої 
є системний підхід, програмно-цільовий метод 
планування й управління процесом навчання. 

Гершунський Б.С. зміст навчання розуміє як 
алогічно обґрунтовану, логічно впорядковану 
й зафіксовану в навчальній документації науко-
ву інформацію про матеріал, який необхідно ви-
вчити, що й визначає зміст навчальної діяльності 
викладача і діяльності учіння студентів [1, с. 23]. 
Таким чином, ми можемо вважати, що у загаль-
нодидактичному розумінні поняття «зміст підго-
товки» є характеристикою структурованої систе-
ми навчальної інформації. 

Загальнодидактичні й спеціальні вимоги до 
змісту фахової підготовки соціальних працівників 
подано в працях Харченко С.Я. Автор визначає 
такі вимоги, як-от: відповідність змісту підготовки 
цілям навчання студентів; науковість; встановлен-
ня й врахування міжпредметних зв’язків; відпо-
відність змісту реальним навчальним можливос-
тям студентів; зв’язок теорії з практикою; єдність 
основних змістових блоків вузівської освіти; гума-
нізація; відкритість і принципова незавершеність; 
формування алгоритмів соціально-педагогічної ді-
яльності тощо [6, с. 51–59]. Ми погоджуємося з по-
зицією науковця, що зміст навчальної інформації, 
який пропонується для засвоєння студентам обу-
мовлює структуру та зміст професійної підготов-
ки майбутніх працівників соціальної сфери у ви-
щому навчальному закладі.

У змісті підготовки фахівців соціальної сфе-
ри Поліщук В.А. виокремлює такі компоненти: 
глибокий аналіз сучасного соціального розвитку 
й формування вміння об'єктивно оцінювати со-
ціальну політику, пропонувати альтернативні 
варіанти; чітке уявлення й класифікація сучас-
них моделей, форм і методів практики соціальної 
роботи; реалізація педагогічнпроцес підготовки 
соціальних працівників; розробка теорій, концеп-
цій, моделей і технологій, спрямованих на ефек-
тивне функціонування соціального працівника; 
розробка й реалізація програм, що сприяють 
формуванню професійної компетентності [4, с. 7].

Основними вимогами забезпечення ефектив-
ності змістового наповнення професійної підго-
товки студента, вважаємо, є: забезпечення єд-
ності освітніх та професійних змістових блоків; 
створення позитивного емоційно-сприятливого 
освітнього середовища; застосування різноманіт-
них форм і методів активізації навчально-пізна-
вальної діяльності студентів; координація змісту 
професійної підготовки відповідно індивідуаль-
но-типологічних особливостей студента, рівня 
його особистісного розвитку; залучення студентів 
до самостійної науково-пошукової діяльності.

Значення змісту курсу «Практикум з соціаль-
ної роботи» обумовлено тим, що сьогодні суттєво 
актуалізувалася потреба сучасного суспільства 
в свідомому управлінні соціальними процеса-
ми з метою оптимізації їх функціонування, що 
виводить на рівень пріоритетних проблему ви-
значення алгоритму функціонування соціальних 
інститутів та впровадження різного роду іннова-

цій в розв’язання завдань надання соціальної до-
помоги. Крім того, практична складова процесу 
професійної діяльності в соціальній сфері стосу-
ється створення певних алгоритмів професійної 
діяльності суб’єктів соціальної роботи, що без-
умовно, передбачає розкриття змісту технологій 
їхньої професійної мобільності.

Курс «Практикум з соціальної роботи» ми обрали 
як основний змістовий компонент професійної під-
готовки майбутнього соціального працівника, тому 
що: по-перше, він є в програмі державної атеста-
ції бакалавра за спеціальністю «Соціальна робота»; 
по-друге, його зміст передбачає тісний зв’язок із 
завданнями волонтерської практики студентів; по-
третє, курс передбачає написання курсової роботи, 
що передбачає відповідальність за розвиток на-
уково-дослідницьких умінь та аналітичних навичок 
майбутнього соціального працівника. 

Таким чином, можемо розглядати важли-
вість даного курсу в когнітивному, діяльністному 
та науково-пошуковому ракурсах.

У Хмельницькому національному університе-
ті в навчальних планах спеціальності 231 «Со-
ціальна робота» його вивчення передбачено в  
V семестрі. Ми розглядатимемо зміст розробле-
ного нами навчального курсу, запропонованого 
в якості методичних вказівок [5]. 

Курс побудовано відповідно до вимог кре-
дитно-модульної системи. Навчальний матеріал 
об’єднано в змісті 7 навчальних тем. Кожна тема 
курсу свою форму контролю у вигляді індиві-
дуальних завдань, перевірки змісту методичних 
комплексів, творчих робіт тощо. У тематичному 
плані подано розподіл годин кожної теми за ви-
дами навчальних занять та самостійної роботи 
студентів. Загальний обсяг дисципліни складає 
120 годин, з них 68 аудиторних (34 год. лекцій, 
34 год. практичних занять); передбачено 52 год. 
самостійної роботи студентів спеціальності, що 
об’єднує всі види навчальної діяльності студен-
та: аудиторні заняття, самостійна робота (у т.ч. 
підготовка до підсумкового контролю), екзамен. 

Самостійна робота студентів передбачає дві 
складові: підготовка до аудиторних занять та до 
екзамену. Поряд із традиційними видами занять 
програмою предмету передбачено виконання ін-
дивідуальної аудиторної роботи під керівництвом 
викладача, під час колективного чи індивідуаль-
ного консультування студентів.

Змістом курсу «Практикум з соціальної робо-
ти» передбачено використання рейтингової сис-
теми оцінювання знань студентів, що дозволяє 
врахувати як поточну підготовку студентів до 
аудиторних занять, так і визначити рівень засво-
єння навчального матеріалу окремої теми. Під-
сумкова (екзаменаційна) оцінка виставляється за 
рейтинговими показниками з можливістю її по-
кращення під час семестрового екзамену.

Аналіз змісту пояснювальної записки дис-
ципліни дозволив зазначити, що метою курсу 
«Практикум з соціальної роботи» є ознайомлен-
ня студентів з основними стратегіями, метода-
ми і формами соціальної роботи із спеціальни-
ми групами клієнтів, формування у майбутніх 
працівників соціальної сфери цілісного уявлен-
ня про призначення, форми, методи, технології 
та нормативне забезпечення діяльності соціаль-
них служб в Україні та світі.
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У результаті засвоєння курсу студенти пови-
нні знати: методи, принципи соціальної роботи 
з різними типами клієнтів з групи ризику; ви-
моги до ефективності роботи соціального праців-
ника; особливості роботи з різними клієнтами; 
основні принципи роботи соціального працівника 
з дітьми та молоддю; зміст, форми і методологію 
організації соціальної роботи з різними типами 
клієнтів; основні положення та напрямки концеп-
ції соціальної роботи. 

Нами розглянуто зміст основних складових про-
грами з метою виявлення тих фрагментів, що спря-
мовують даний навчальний курс на розв’язання 
завдань підготовки до професійної мобільності 
майбутніх працівників соціальної сфери.

Курс передбачає оволодіння студентами на-
ступних умінь: добирати та адаптувати відповід-
но до мети, особливостей клієнтів і реальної ситу-
ації технології соціальної роботи, методи, форми 
та прийоми реалізації завдань соціальної роботи; 
проектувати, планувати, організовувати та ана-
лізувати організаційні форми соціальної робо-
ти; знати організацію роботи соціальних служб 
в Україні; вітчизняний та зарубіжний досвід со-
ціальної роботи і соціального захисту населен-
ня державними та недержавними соціальними 
агенціями; будувати стратегію соціальної роботи 
спрямовану на швидку адаптацію до різних умов 
праці, реалізацію її творчого потенціалу, здібнос-
тей, активізацію зусиль клієнтів (індивідів, груп, 
спільнот) на вирішення власних проблем.

Саме в переліку вмінь, яких мають набути 
студенти ми бачимо наголос на завданні профе-
сійної мобільності працівника соціальної сфери. 

Відзначимо, що не дивлячись на практичну 
спрямованість курсу, лекція як організаційна фор-
ма навчально-виховного процесу відіграє суттєву 
роль, як-от: виступає фактором впливу виклада-
ча на емоційно-образну сферу студента, сприяє 
створенню ситуації науково-пошукової активності 

студентів, дозволяє узагальнити та систематизува-
ти знання, закріплені на практичних заняттях, до-
зволяє деталізувати зміст питань, що недостатньо 
представлені в підручниках та посібниках з курсу. 
Саме тому нами проаналізовано зміст лекційного 
матеріалу курсу, в якому контекст професійної 
мобільності студента звучить найбільш яскраво. 
Аналіз даних, наведених у таблиці, дає можли-
вість засвідчити достатній арсенал змісту, окре-
мих тем, якими може користуватися викладач для 
професійної мобільності і підготовки студентів до 
майбутньої професійної діяльності. Та назви тем 
інколи не розкривають усіх соціально-виховних 
можливостей навчального матеріалу. Тому ми вва-
жаємо за доцільне навести кілька прикладів, які б 
давали наочне уявлення про те, як ми спрямовує-
мо зміст курсу на виконання завдань нашої роботи, 
який представлено у таблиці 1. 

Висновки і пропозиції. Отже, зміст підготов-
ки до професійної мобільності фахівців соціальної 
сфери полягає в: необхідності впровадження інте-
грованих курсів, зміст яких містить знання, спря-
мовані на вирішення практичних завдань, розумін-
ня себе, людей, які оточують майбутнього фахівця, 
знаходження раціонального виходу з конфліктних 
ситуацій, забезпечення розвитку загальної і про-
фесійної культури майбутніх фахівців, професійно 
значущих якостей; необхідності розвитку творчого 
потенціалу майбутніх соціальних працівників; кон-
струюванні змісту їхньої підготовки на принципах 
цілісності і системності; необхідності врахування 
особливостей майбутньої професійної діяльнос-
ті в ході відбору структури і змісту підготовки.  
Ми усвідомлюємо, що для того, аби підготувати до 
професійної мобільності недостатньо лише розкри-
ти змістові складові його професійної діяльності. 
Реалізація цього завдання відбувається в організа-
ційних формах освітнього процесу, засобами пра-
вильного застосування методів підготовки до про-
фесійної мобільності студентів. 

Таблиця 1
Аналіз змісту лекційного матеріалу дисципліни “Практикум з соціальної роботи“  

в контексті професійної мобільності студента
Тема Зміст питання, тези

Соціальна робота як професійна практика Модель фахівця із соціальної роботи
Основні сфери призначення та застосування 
соціальної роботи Специфіка сфер призначення соціальної роботи 

Методи соціальної роботи Критерії оцінки ефективності соціальної роботи.  
Взаємозв’язок понять мобільність та адаптативність

Основні соціальні технології та технології 
соціальної роботи

Форми застосування методів формування професійної 
мобільності

Соціальна робота з різними цільовими 
групами

Соціальні умови успішного застосування методів 
самостимулювання при роботі з різними типами клієнтів

Методика проведення профілактичної 
роботи

Психолого-педагогічні умови застосування методів організації 
діяльності соціальних служб

Методика проведення індивідуальної роботи 
з клієнтом

Основні завдання вуличної соціальної роботи.  
Стратегія й технології взаємодії соціального працівника  
з засобами масової інформації

Джерело: [5]
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ»

Аннотация
Исследованы теоретические вопросы подготовки к профессиональной мобильности будущих специали-
стов социальной сферы во время изучения дисциплины «Практикум по социальной работе». В статье 
на основе теоретико-эмпирических исследований проанализировано, что профессиональная подготов-
ка специалистов социальной сферы в Украине осуществляется в различных формах: очная, очно- 
заочная, заочная, вечерняя, экстернат и другие. Обобщение и систематизация научных исследований 
в области социальной педагогики и социальной работы позволили определить содержание подготовки 
будущих работников социальной сферы к профессиональной мобильности. Расширение содержания 
дисциплины теоретическими знаниями и практическими задачами профессиональной мобильности 
существенно обогатит смысловое наполнение этой дисциплины. Кроме того, раскрытие содержания 
подготовки к профессиональной мобильности будущих социальных работников позволит повысить ка-
чество их профессиональной подготовки в современных условиях.
Ключевые слова: работник социальной сферы, профессиональная мобильность, подготовка к профес-
сиональной мобильности, содержание профессиональной подготовки, практикум по социальной работе.
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THE CONTENT OF TRAINING OF FUTURE SOCIAL WORKERS  
FOR PROFESSIONAL MOBILITY DURING THE STUDY  
OF DISCIPLINE "WORKSHOP ON SOCIAL WORK»

Summary
The author explores theoretical issues of training for professional mobility in future specialists in social sphere 
during the study of the discipline "Workshop on social work". The author of article analyzes on the basis of 
theoretical and empirical research that professional training of specialists in the social sphere in Ukraine is car-
ried out in various forms: full-time, part-time, part-time, evening, external studies and others. Generalization 
and systematization of scientific research in the field of social pedagogy and social work allowed determin-
ing the content of training in future social workers to professional mobility. The expansion of the content of  
the discipline by theoretical knowledge and practical tasks of professional mobility will significantly enrich 
content of this discipline. In addition, the disclosure of the content of training for the professional mobility of 
future social workers will improve the quality of their professional training in modern conditions.
Keywords: social worker, professional mobility, preparation for professional mobility, content of profes-
sional training, workshop on social work.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ:  
ДАНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

Роляк А.О.
Подільський державний аграрно-технічний університет

У статті здійснено характеристику принципів організації неперервної професійної освіти Данії. Автором 
проаналізовано три види програм професійної підготовки фахівців: короткострокові, середньострокові та 
довгострокові. Окреслено спільні та відмінні риси середньострокової професійної підготовки фахівця в ко-
леджі та довгострокової підготовки в університеті. Обґрунтовано особливості організації виробничої прак-
тики в данському контексті. У структурі підвищення кваліфікації виділено три типи програм. Встановле-
но, що неперервна освіта є вільним вибором кожного свідомого громадянина данського суспільства знань.
Ключові слова: професійна освіта, неперервність, середньострокова програма, довгострокова програма, 
виробнича практика, підвищення кваліфікації.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Постійні зміни на міжнародному ринку праці 

та в суспільстві створюють нові вимоги до органі-
зації освітньої системи в цілому та, зокрема, про-
фесійної освіти. Адже конкурентоспроможність під-
приємств та якість послуг значною мірою залежать 
від професійності та компетентності їх працівників. 
З огляду на це всі європейські держави активно 
залучились до втілення стратегії «розвитку освіти 
протягом всього життя». Оскільки саме неперерв-
на система освіти від початкової школи до вищої 
може забезпечити кожному громадянину сучасного 
суспільства знань можливість отримати базові на-
вички, кваліфікаційні компетенції як міцну основу 
для професійного зростання протягом усього життя. 

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започат
ковано розв`язання даної проблеми. Як свідчать 
досліджені джерела, а саме роботи українських 
вчених: Л. Пуховської, яка аналізує співробітни-
цтво у сфері професійно-технічної освіти в Європі; 
В. Андрющенко, І. Зязюна, В. Кременя, які нада-
ють характеристику філософії та парадигмам роз-
витку неперервної професійної освіти; Н. Ничкало, 
яка досліджує закономірності та принципи про-
фесійної педагогічної освіти, – фахова підготовка 
сучасного спеціаліста повинна відбуватись постій-
но, протягом всього життя та відповідати потребам 
ринку праці та суспільства.

Європейські вчені Сьорен Полсен (Søren 
Poulsen), Йорген Оле Ларсен (Jørgen Ole Larsen), 
Биргит Біквард (Birgitte Bikvard), Жан-Клод 
Юнкер (Jean-Claude Juncker), Скот Девіс (Scott 
Davies), Ове Корсгаард (Ove Korsgaard) та ін., 
вивчаючи проблему неперервної освіти ствер-
джують, щоб сприяти цілеспрямованому навчан-
ню та вдосконаленню навичок та компетентнос-
тей упродовж життя, професійна освіта повинна 
бути відкритою для всіх, гнучкою, ефективною 
та мати логічно організовану структуру. 

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. На сучасному етапі, необхідно 
посилити системне вивчення питання про ефек-
тивну організацію професійно-технічної підго-
товки фахівців. Оскільки серед скандинавських 
і європейських країн Данія вирізняється саме 
своїми реформами та досягненнями в професій-
ній освітній сфері, на нашу думку досить важли-
во дослідити принципи організації неперервної 
професійної освіти саме в цій площині.

Формулювання цілей. Мета цієї статті – здій-
снити аналіз організації неперервної професійної 
освіти Данії. Відповідно нами визначено наступні 
завдання: проаналізувати законодавчу базу щодо 
перспектив розвитку данської освіти впродовж 
життя; описати структуру та охарактеризува-
ти програми базової підготовки данських фахів-
ців; визначити особливості виробничої практики 
та системи підвищення кваліфікації в данському 
освітньому просторі.

Виклад основного матеріалу. Концепції «непе-
рервної освіти» чи «освіти протягом життя», офіцій-
но прийняті комісією Європейського Союзу та дер-
жавами її членами у 1996 р. (хоч вперше ці терміни 
використовувались ще у 1960-х роках). Відповідно 
до європейських документів неперервною освітою 
слід вважати: всі всеохоплюючі цілеспрямовані на-
вчальні заходи, як формальні, так і неформальні, 
що здійснюються постійно з метою покращення 
знань, навичок та компетентностей [6, c. 163].

Питання неперервності професійної освіти 
в Європі сьогодні стоїть особливо гостро через 
економічну кризу, в результаті якої рівень безро-
біття серед молоді збільшився з 15,5% до 20,9%, а 
кількість осіб віком від 15 до 24 років, що не навча-
ються і не працюють, збільшилась на 2%. 53% тих, 
хто припинив навчання на ранньому етапі, зали-
шилися без роботи. Зважаючи на такі показники, 
програмою «Європа 2020» передбачено знизити до 
2020 року число осіб віком від 18 до 24 років, які 
дочасно припиняють здобування професійної під-
готовки, до показника, меншого за 10% [2, c. 7].  
Прослідкувавши за динамікою зміни показни-
ків припинення навчання серед молоді, можемо 
констатувати, що Данія є третьою країною після 
Словаччини та Фінляндії з найнижчим відсотком 
у 10,6% (порівнюючи з Великобританією – 15,7% 
та Іспанією – 31,2%) [2; 8].

Досвід досліджень, що охоплюють кілька 
країн ЄС, включаючи Данію, свідчить, що удо-
сконалення професійної освіти та розширення 
доступу до неї, реалізація концепції навчання 
упродовж життя та мобільності, покращення 
якості й ефективності професійної освіти та на-
вчання, сприяння творчості й інноваціям, в тому 
числі підприємництву, на всіх рівнях фахової 
підготовки виявилися важливими чинниками 
скорочення масштабів дочасного припинення 
освіти [2; 5].
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Для того, щоб набути рис послідовності, до-
ступності, гнучкості та мобільності сучасна сис-
тема неперервної професійної освіти, на прикладі 
данської структури, повинна мати чотири головні 
складові: 1) початкову професійну освіту (Initial 
vocational education and training (IVET)); 2) базову 
вищу професійну освіту; 3) вступ до фахової ді-
яльності / виробничу практику; 4)підвищення про-
фесійної кваліфікації / перепідготовку (continuing 
vocational education and training (CVET)). 

Розглянемо як працює кожна складова ланка 
у Данському освітньому середовищі. Початко-
ва професійна освіта, в якості відбору до про-
фесії, частково здійснюється в старших класах 
шкіл з вищою ланкою навчання. Протягом пер-
шого року студенти гімназії самостійно обирають 
напрям навчання: гуманітарний чи технічний, а 
на третьому році проводиться чітка спеціаліза-
ція за здібностями та бажанням кожного учня.  
Всі програми IVET націлені на навчання необ-
хідним професійним навичкам, тому періоди під-
готовки у школі розмежовуються з періодами 
практики на відповідному підприємстві чи ком-
панії. Якщо студент висловлює бажання отрима-
ти вищу професійну освіту, особисто для нього 
підбирається педагог професіонал, який буде 
проводити індивідуальні заняття та готувати 
цього студента до вступу у вищий навчальний 
заклад відповідного профілю [10].

Початкову професійну освіту в Данії можна 
також отримати у професійних школах, проте 
Міністерство освіти Данії чітко обмежує їх спе-
ціалізацію наступними сферами:

1) школи професійної освіти та підготовки 
(erhvervsuddannelserne – EUD) охоплюють ко-
мерційні та технічні навчальні заклади; 2) школи 
соціального та медичного обслуговування (social- 
og sundhedsuddannelserne – SOSU); 3) сільсько-
господарські школи; 4) школи морської справи 
(контролюються та регулюються Управлінням 
морських справ) [4, c. 23].

Професійну освіту базового рівня (EUD) 
в Данії надають 50 технічних, 50 комерційних 
та 10 змішаних (комерційно-технічних) коледжі. 
Дослідження показало, що існують два шляхи 
доступу до програм професійної підготовки ба-
зового рівня: після навчання у технічній школі 
та після роботи у компанії. У 2001 році програми 
базової професійної підготовки були реформова-
ні. Основною метою було спростити вступ до них, 
зробити їх гнучкішими і доступнішими для всіх 
бажаючих отримати вищу професійну освіту. 
В результаті кількість основних курсів суттєво 
зменшилася з 83 до 7: 1) інформаційно-комуніка-
ційні технології; 2) будівництво та архітектура; 
3) ремесла та інженерна справи; 4) виробництво 
продуктів харчування; 5) машинобудування, 
транспорт та логістика; 6) сфера послуг; 7) тор-
гівля, духовна освіта та фінанси [4].

Відповідно до реформ 2010–2013 рр. програми 
вищої професійної освіти в данському освітньо-
му середовищі можуть бути: скороченого термі-
ну, середнього терміну та продовженого терміну. 
Короткотермінові (2 роки) та середньотермінові 
(4 роки) програми вищої професійної освіти нада-
ються данськими коледжами, які підпорядковані 
Міністерству освіти Данії. Особливістю данських 
професійних коледжів є те, що вони не ділять-

ся на факультети. Теоретично, після завершен-
ня всіх етапів програми базової підготовки, фа-
хівець набуває тих навичок та компетентностей, 
що допоможуть його кращому працевлаштуван-
ні на міжнародному ринку праці. Як зазначено 
у Європейських документах, рівень підготовки 
студентів в коледжах освіти Данії повністю від-
повідає програмам підготовки бакалаврів в уні-
верситетах Великої Британії та США [7].

Дуальна система навчання, яка повноцінно 
функціонує в Данії, охоплює все більше бажаючих 
отримати не лише професійну освіту але й досвід 
проектного дослідницького навчання в університеті 
[1]. Заходи, визначені «Державною програмою ре-
форм» та державним звітом «ET2020», підключили 
данські університети до підготовки спеціалістів за 
середньо терміновими програмами, тобто профе-
сійна підготовка в університеті може продовжу-
ватись 3 роки і закінчуватись присудженням сту-
пені «Бакалавра». Данські університети, які мають 
спеціальні відділення для підготовки відповідних 
фахівців, надають вищу професійну освіту продо-
вженого терміну. Повний цикл університетського 
навчання, прийнятий по американо-англійському 
стандарту, дає можливість майбутньому данському 
спеціалісту пройти всі ступені професійної освіти. 
Якщо студент обирає програму професійної осві-
ти продовженого циклу, то його навчання збіль-
шується ще на 2 роки: перший рік присвячується 
вивченню додаткових теоретичних дисциплін, а 
другий – написанню дисертації на ступінь Канди-
дата наук (Candidatus) [3]. На Європейському рівні 
ступінь Кандидата в данському університеті відпо-
відає ступеню Магістра. Науковий ступінь Доктора 
філософії (PhD, що відповідає ступені кандидата 
наук в Україні) можна отримати після додаткових 
трьох років спеціалізованого навчання, яке базу-
ється на науковому дослідженні та завершується 
захистом дисертаційної роботи.

На нашу думку дуальність професійної підготов-
ки в данському освітньому середовищі робить освіту 
більш гнучкою, підтримуючи як горизонтальні так 
і вертикальні переходи студентів між усіма освітні-
ми рівнями, а запровадження компетентнісних між-
дисциплінарних модулів створює прозорі траєкторії 
змін в системі фахової спеціалізації. 

На сучасному етапі розвитку у всіх європей-
ських країнах спостерігається тенденція до роз-
ширення меж професійної підготовки на робо-
чому місці. Саме тому виробнича практика, що 
відноситься до ланки «вступу до фахової діяль-
ності», стала невід’ємною частиною професійної 
освіти. Виробнича практика в системі професійної 
підготовки Данії має свої особливі риси, прита-
манні лише цій країні. Цікавим є те, що студенти 
мають право самостійно обирати підприємство, 
в якому вони хотіли б працювати. З цим підпри-
ємством майбутній спеціаліст заключає контракт 
на проходження практики та працевлаштування. 
Професійна практика ділиться на дві частини: 
активну (практичну) і пасивну (теоретичну) [3]. 

Ціль активної практики полягає в тому, щоб 
дати студенту основні поняття, знання та нави-
чки у плануванні, виконанні та організації ви-
робничого процесу. Активна практика в системі 
данської вищої освіти продовжується 5 місяців, 
після успішного її завершення майбутньому фа-
хівцю видається сертифікат .
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Різниця практики в коледжі та в університе-

ті полягає в тому, що в коледжі 5 місяців актив-
ної частини починаються вже з першого курсу 
і розподіляються рівними порціями протягом 
всього періоду навчання. А в університеті ак-
тивна частина практики є завершальним етапом 
професійної освіти і проводиться на останньому 
курсі [8].

З точки зору теорії неперервної освіти, знання 
та компетенції, одержані фахівцем 21-сторіч-
чя в процесі навчання, потребують осмислення 
і апробації в швидкоплинних умовах виробни-
цтва, а також модернізації і постійного оновлен-
ня протягом всього життя [1]. Основні заходи 
у професійній освіті Данії на підтримку прин-
ципу навчання упродовж життя та мобільності 
зосереджені на таких аспектах: 1) формулюван-
ня гнучких концепцій під конкретні потреби для 
створення максимально можливого доступу до 
подальшої професійної підготовки /підвищення 
кваліфікації у професійній сфері, яку надають 
роботодавці, традиційні постачальники освітніх 
послуг та вищі навчальні заклади; 2) система-
тичне застосування європейських / національ-
них кваліфікаційних рамок EQF, європейської 
кредитної системи для професійної освіти і на-
вчання – ECVET та Europass, з метою досягнен-
ня прозорості кваліфікацій, мобільності і мож-
ливості взаємозамінності результатів навчання;  
3) високий ступінь визнання неформального 
та неофіційного навчання [2, с. 46]. 

Аналіз науково-методичної літератури та до-
кументації вказує на те, що всі вищезгадані за-
ходи вплинули на формування сучасної данської 
системи підвищення кваліфікації, яку побудова-
но як інструмент підтримки принципу навчання 
впродовж життя [1; 4; 5]. Головними у визначенні 
пріоритетних напрямів професійного розвитку 
є підприємства та конкретні потреби спеціалістів. 
Консультаційні ради підприємств на чолі з ди-
ректором направляють свої побажання до регіо-
нальних комітетів, які в свою чергу узгоджують 
загальні теми, методи організації та кількість 
програм підвищення кваліфікації з відповідними 
фаховими відділеннями Данських університетів. 
Після аналізу ситуації інститути підвищення 
кваліфікації Данських університетів видають ре-
комендації професійним коледжам та місцевим 
центрам вищої освіти щодо кількості фахівців, 
які можуть брати участь у перепідготовці, стро-
ків та основних вимог до курсів підвищення ква-
ліфікації [3; 9].

Програми підвищення кваліфікації в данській 
площині організовуються відповідно до індиві-
дуальних потреб перепідготовки фахівців. Вони 
можуть бути: довгостроковими; середньостроко-
вими та короткостроковими.

Однорічні курси належать до довгострокових 
програм підвищення кваліфікації. Вони прово-
дяться відповідними данськими університетами; 
включають підготовку з теоретичних, практич-
них, та профільних предметів, що доповнюється 
дослідницькою роботою. Контингент фахівців, які 
приймають участь в програмі може бути самим 
різноманітним за віковими та професійними по-
казниками. Заняття у вигляді лекцій, семінарів, 
дискусій ведуться лекторами та професора-
ми університетів. Результатом такого навчання 

може бути: 1) перехід до другого етапу довго-
строкової професійної освіти в університеті, що 
приводить до отримання академічної ступені; 2) 
зміна напряму фаху; 3) акредитація спеціаліс-
та (таких, наприклад, як економіста, бухгалтера, 
фінансиста) [4].

Середньострокові курси організовуються у ко-
леджах та професійних центрах таким чином, 
щоб давати можливість спеціалісту продовжу-
вати працювати на підприємстві. Вони обмеж-
уються тридцятьма тижнями, їх модулі охоплю-
ють від 40 до 175 навчальних годин. Викладачі 
коледжів на практичних заняттях з фахівцями 
використовують методи рольових ігор, круглих 
столів, робочих груп, тощо. Зміст середньостро-
кових курсів сконцентровано на вдосконаленні 
практичних вмінь та професійних навичок кож-
ного фахівця з метою покращення ефективнос-
ті роботи відповідного підприємства. Після про-
ходження середньострокових курсів, спеціаліст 
отримує сертифікат [8].

Міністерство освіти Данії організовує ко-
роткострокові курси у профспілкових центрах 
чи безпосередньо на виробництві у вигляді 
конференцій, семінарів, консультацій, диску-
сій, майстер-класів з ціллю обміну досвідом. 
Короткострокові курси звичайно ініціюють-
ся підприємствами, а програми їх проведення 
розробляються професійними консультантами 
з профспілкових асоціацій. Саме на таких кур-
сах широко застосовується неформальне та не-
офіційне навчання, яке, проте набуло визнання 
саме в середовищі скандинавських країн. Ціль 
таких курсів полягає в тому, щоб задовольни-
ти потреби кожного співробітника підприємства 
у розширенні фахових компетентностей та про-
фесійному рості [4].

У законодавстві Данії прописано, що право на 
неперервну освіту – це професійне право кож-
ного спеціаліста обирати свій особистий шлях 
професійного вдосконалення [3]. Відмітимо, що 
участь у стажуванні для данського фахівця 
є справою суто особистою. Данія тим і відрізня-
ється від багатьох Європейських країн, що під-
вищення кваліфікації не ставиться в обов’язок, 
а є вільним вибором кожного працюючого гро-
мадянина. 

Висновки і пропозиції. Аналіз досвіду ор-
ганізації неперервної професійної освіти в Да-
нії дозволив сформулювати наступні висновки:  
1) започаткована Данським Парламентом ре-
форма професійної освіти, яка діє з 2010 року, 
є важливим кроком, що сприяв удосконаленню 
структури, узгодженості, прозорості та, від-
повідно, зростанню якості професійної освіти;  
2) на даному етапі професійна освіта в Данії ор-
ганізована таким чином, щоб пристосовуватися 
до індивідуальних потреб студента, а навчальні 
програми стали модульованими, а отже, гнучки-
ми та доступними для всіх.

Проведене дослідження не вичерпує всіх ас-
пектів розглянутої проблеми. До подальших 
напрямів наукових пошуків ми відносимо: по-
рівняльно-педагогічний аналіз інтеграції про-
фесійної освіти і навчання у загальну систему 
освіти шляхом відкриття нових освітніх траєк-
торій з нижчого рівня професійної підготовки на 
рівень вищої освіти.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ДАТСКИЙ КОНТЕКСТ

Аннотация
В статье охарактеризованы принципы организации непрерывного профессионального образования  
Дании. Автор проанализировал три вида программ профессиональной подготовки специалистов:  
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Изложены общие и отличительные черты средне-
срочной подготовки специалиста в колледже и долгосрочной – в университете. Обоснованы принципы 
организации производственной практики в датском контексте. В структуре повышения квалификации 
выделено три типа программ. Установлено, что непрерывное образование является свободным выбором 
каждого сознательного гражданина датского общества знаний.
Ключевые слова: профессиональное образование, непрерывность, среднесрочная программа, долго-
срочная программа, производственная практика, повышение квалификации.
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ORGANIZATION OF LIFELONG PROFESSIONAL EDUCATION:  
DANISH CONTEXT

Summary
The article describes the principles of the life-long vocational education organization in Denmark.  
The author analyzes three types of professional training programs, they are: short-term, medium-term 
and long-term. The general and distinctive features of medium-term professional training of specialists in 
colleges and long-term training at universities are outlined. The peculiarities of the internship organization 
in Danish context are substantiated. In the structure of advanced training the author substantiates three 
types of programs. It is established that life-long education is a free choice of every conscious citizen of 
the Danish knowledge-based society.
Keywords: vocational education, continuity, medium-term program, long-term program, internship, 
in-service training.
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НАУКОВОПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
В ІНКЛЮЗИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Сембрат А.Л., Самойленко Н.І.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

У статті висвітлено особливості професійного співробітництва в інклюзивних навчальних закладах щодо 
співпраці як необхідної передумови забезпечення ефективності корекційної роботи. Окреслені організа-
ційні питання навчальної команди фахівців, оскільки взаємодія фахівців загальної та спеціальної освіти – 
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Постановка проблеми. Однією з найваж-
ливіших умов впровадження інклюзив-

ної моделі в навчальному закладі є організація 
співпраці фахівців, результатом якої має стати 
освітнє середовище, максимально сприятливе 
для різнобічного розвитку всіх учнів, у тому чис-
лі й учнів з особливими потребами. Тому однією  
з нагальних проблем інклюзивної освіти, яка по-
требує вирішення на даному етапі, є кадрове за-
безпечення інклюзивних навчальних закладів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Орієнтація нашої країни на європейську інте-
грацію, впровадження нових педагогічних тех-
нологій постійно збагачують науку новими тер-
мінами, посилюючи необхідність долати існуючі 
розходження між вітчизняними та зарубіжними 
поняттєвими системами. Проблемі професійного 
співробітництва приділяють значну увагу вітчиз-
няні та зарубіжні автори.

Вітчизняні дослідники частіше розглядають 
питання «педагогічної взаємодії» як синоніміч-
не сучасному «професійне співробітництво», яке 
у багатьох країнах світу визнано невід’ємною 
складовою професійної підготовки.

На необхідність вирішення різноманітних про-
блем, пов’язаних з розвитком ідеї педагогічної 
взаємодії, вказують сучасні українські вчені – 
педагоги О.В. Глузман, О.М. Друганова, С.Т. Зо-
лотухіна, М.Б. Євтух, В.С. Курило, О.М. Микитюк, 
С.О. Микитюк, В.К. Майбородова, Н.С. Побірчен-
ко, Н.В. Пузиркова, О.А. Рацул та ін. Інші дослід-
ники (Н.В. Єлізарова, М.І. Фрумін, Г.А. Цукерман, 
Е.В. Чудінова) звертаються до особливостей нав-
чальної взаємодії. Зарубіжні автори (Р. Селман, 
О. Стауфорд, М. Фландерс, М. Хаузен) розгля-
дають взаємодію, або інтеракцію в навчанні ви-
ходячи з положень гуманістичної та когнітивної 
психології. Навчанню співробітництва в малих 
групах («cooperative learning») присвячені пра-
ці Р. Славіна («Student team learning/навчання 
у команді»), Девіда Джонсона й Роджерса Джон-
сона («Learning Together/Навчаємося разом»), 
Шломо Шаран («Дослідницька діяльність в гру-
пах»), а також Ел. Аронсона («Jigsaw/Ажурна 
пилка»). Емоційно-комунікативний аспект на-
вчальної взаємодії аналізують у своїх працях 
О.І. Бєленкіна, Л.В. Жарова, В.В. Котов, М.М. Ри-
бакова, М.В. Сєдова, Р.Х. Шакуров та ін. [1, с. 35]. 
Навчальний курс «Професійне співробітництво 
в інклюзивному навчальному закладі» (А.А. Ко-

лупаєва, Е.А. Данілавічютє, С.В. Литовченко) для 
вищих навчальних закладів та ІППО дає змогу 
глибше зануритися у питання якісно нового рів-
ня побудови виробничих взаємовідносин, надзви-
чайно важливих для інклюзивного середовища. 
Тим не менш, як свідчить аналіз літературних 
джерел, питання співпраці фахівців у інклюзив-
ному навчанні потребує подальшого вивчення 
у сучасній педагогіці

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. Розглядаючи сучасну теорію 
та практику проблеми професійного співробітни-
цтва в інклюзивних навчальних закладах можна 
стверджувати, що недостатньо вивчені і розро-
блені науково-педагогічні підходи до означеного 
феномену.

Мета статті: розкрити необхідність співп-
раці як необхідної передумови забезпечення 
ефективної корекційної роботи, висвітити орга-
нізаційні питання навчальної команди фахівців 
та підкреслити взаємозв’язок медичної, педаго-
гічної, психологічної та соціальної роботи в сис-
темі комплексної корекційно-розвивальної допо-
моги дітям з особливими потребами. 

Виклад основного матеріалу Реформування 
вищої освіти України відповідно до національних 
потреб і вимог європейського освітнього простору 
з метою вдосконалення особистісно-професійної 
педагогічної діяльності висуває на перший план 
проблему посилення професійно-педагогічної під-
готовки майбутнього фахівця в галузі освіти. Сис-
тема підготовки педагогічних кадрів передбачає 
всебічне й поглиблене психолого-педагогічне ви-
вчення кожної дитини, щоб визначити індивіду-
альні засоби впливу на дітей, у тому числі й з від-
хиленнями у розвитку. Стрімке поширення ідей 
інклюзії (від англ. іnclusion – включення), їх по-
ступове визнання громадськістю дає змогу шир-
ше залучати дітей з особливими потребами до за-
гальноосвітніх шкіл і потребує від усіх учасників 
навчально-виховного процесу суттєвого перегля-
ду традиційних поглядів щодо мети, функцій, ор-
ганізації роботи закладу нового типу,передбачає 
єднання зусиль фахівців загальної та спеціальної 
освіти. сутність професійного співробітництва по-
лягає у такій взаємодії, яка передбачає «соціально 
залежну самостійність», сприяє досягненню інди-
відуальних цілей кожного учасника та загальних 
цілей спільної діяльності, базуючись на певних 
нормах професійної моралі. Воно дає змогу досяг-
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ти нового, якісно вищого рівня діяльності завдя-
ки реалізації творчих здібностей співробітників, 
а також задоволення їхньої потреби в обміні до-
свідом та ідеями. Зауважимо, що сучасний термін 
«співробітництво» є синонімом класичного терміна 
«співпраця» і вживається паралельно з ним на те-
ренах Україні [2; 7; 8].

Особливістю навчально-виховного процесу 
дітей з особливими освітніми потребами є його 
корекційна спрямованість. Корекційно-розви-
вальну роботу в умовах інклюзивного навчання 
здійснюють спеціальні фахівці: дефектолог (ло-
гопед, олігофренопедагог, тифлопедагог, сурдо-
педагог), спеціальний психолог, соціальний пра-
цівник. Спеціалісти з проблем розвитку дітей 
з особливостями психофізичного розвитку мо-
жуть багато в чому допомогти педагогам. Сис-
тема комплексної корекційно-розвивальної до-
помоги дітям з особливими потребами в умовах 
інклюзії передбачає:

– медичну допомогу (лікування основного за-
хворювання, підтримуюча терапія, лікувальна 
фізкультура, масаж та ін.). Наприклад, дити-
на із загальними соматичними захворюваннями 
у медичному блоці навчального закладу може 
отримати (ввести) необхідний препарат (інсу-
лін); відвідувати групу оздоровчої, лікувальної 
фізкультури замість основної групи з фізичного 
виховання; дитина із церебральним паралічем – 
реабілітаційну підтримку у вигляді стимулюючо-
го чи розслаблюючого масажу та ін.;

– педагогічну допомогу (навчання, виховання 
та розвиток). Наприклад, педагогом добираються 
відповідні до потреб учня технології подачі мате-
ріалу або його відтворення; проводиться додат-
кова індивідуальна робота; створюються умови 
для соціальної адаптації учня;

– психологічну допомогу (психологічна ко-
рекція, оптимізація сімейного клімату). Психолог 
навчального закладу проводить сімейне консуль-
тування; організовує спільні заходи у класі; по-
долання конфліктів, а також проводить індивіду-
альну психокорекційну роботу з учнями;

– соціальну допомогу (надання можливості со-
ціалізуватися та ін.). Наприклад, соціальний пе-
дагог сприяє адаптації учня; проводить заняття 
з учнівським, батьківським колективом; працює 
над усвідомленням вибору професії; дбає про сі-
мейний мікроклімат.

Загальновідомо, що ефективність навчально-
виховної, корекційно-розвивальної та лікуваль-
но-профілактичної роботи в інклюзивному класі 
значною мірою залежить від скоординованості дій 
педагога та різнопрофільних фахівців (соціально-
го працівника, дефектолога, медичного працівни-
ка, психолога, асистента вчителя, реабілітолога, 
батьків), які входять до складу навчальної ко-
манди. Фаховий супровід дитини з особливостями 
психофізичного розвитку забезпечує формування 
необхідних навичок і вмінь, мінімізацію впливу 
фізичних та психічних обмежень дитини з осо-
бливими потребами у процесі здобуття освіти.

Модель інклюзивної освіти включає: 
1. Командний підхід.
2. Задоволення індивідуальних потреб дітей.
3. Співпраця з батьками.
4. Створення сприятливої атмосфери в дитя-

чому колективі.

Охарактеризуємо кожний з визначених під-
ходів.

Командний підхід є запорукою успішної реа-
лізації моделі інклюзивної освіти. Всі хто працює 
з дитиною з особливими освітніми потребами, мають 
допомагати один одному, обмінюватися знаннями. 
Адже ефективна співпраця вчителів, відповідних 
фахівців, батьків та учнів, сприятиме досягненню 
головної мети – реалізації дитиною її потенційних 
можливостей та підготовки її до життя.

Характерними рисами командної роботи 
в умовах інклюзивного навчання є:

– колективне прийняття рішення стосовно 
методів роботи з дитиною та спільна відповідаль-
ність членів команди за результати;

– батьки є рівноправними членами команди;
– всі члени команди мають рівний статус 

і вважаються однаково важливими;
– знання та вміння представників різних дис-

циплін інтегруються під час розробки та реаліза-
ції навчального плану роботи з дитиною;

– життя в суспільстві.
Члени команди збагачують співпрацю свої-

ми переконаннями, припущеннями і баченням 
щодо технологій досягнення спільного результа-
ту. Можливі розбіжності, суперечки і навіть кон-
флікти у процесі досягнення згоди та вироб лення 
цінностей, які їх обґєднають. 

Існує декілька стадій згуртування в команді :
1) орієнтованість членів групи в соціальній си-

туації, формування спільних ціннісних орієнтацій;
2) взаємоадаптація членів групи, закріплення 

позитивних взаємин між більшістю з них;
3) засвоєння всіма членами групи норм, пра-

вил, цілей, установок, а також перетворення гру-
пи в спільноту, яка діє узгоджено, тобто команду.

Команду зазвичай характеризують такі со-
ціально-психологічні риси:

– згуртованість – члени групи тісно 
взаємоповґязані та діють спільно, вирішуючи 
конкретні завдання;

– сумісність – максимальна задоволеність 
учасників один одним;

– спрацьованість – взаємодія членів групи 
дає максимально можливий успіх;

– спрямованість – наявність загальних цілей, 
яким підпорядковується діяльність як групи за-
галом, так і кожного її члена окремо [3].

Згуртованість команди відрізняється міц-
ністю й сталістю психологічних звґязків між її 
членами. Вирішальний чинник для посилення 
згуртованості – підвищення змістовності й спря-
мованості внутрішнього життя колективу, яке 
має виходити за межі особистісних інтересів 
і зосереджуватися на найважливіших напрямах 
спільної діяльності (С.Д. Максименко). Поєднання 
таких якостей окремих людей у процесі взаємо-
дії, які сприяють успішному виконанню спіль-
ної діяльності прийнято називати сумісністю 
(С.Д. Максименко).

Спрацьованість – результат взаємодії пев-
них учасників діяльності, що характеризується 
продуктивністю, емоційно-енергетичними витра-
тами, задоволеністю собою, діловими партнерами 
та змістом роботи. Основа спрацьованості полягає 
в успішності й результативності саме спільної ді-
яльності, яка передбачає узгодженість у роботі 
між її учасниками. На відміну від сумісності, що 
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характеризується задоволенням спілкування, 
спрацьованість характеризується задоволенням 
змістом діяльності. Це, своєю чергою, забезпечує 
спрямованість на виконання цілей та успішного 
досягнення результату.

Сутність професійного співробітництва поля-
гає у такій взаємодії, яка передбачає «соціально 
залежну самостійність», сприяє досягненню інди-
відуальних цілей кожного учасника та загальних 
цілей спільної діяльності, базуючись на певних 
нормах професійної моралі. Професійне співро-
бітництво дає змогу досягти нового, якісно ви-
щого рівня діяльності завдяки реалізації творчих 
здібностей співробітників, а також задоволення 
їхньої потреби в обміні досвідом та ідеями [1].

Професійне співробітництво передбачає вза-
ємодію педагога з колегами, учнями, батьками 
й спрямоване на встановлення сприятливого 
психологічного клімату, психологічну оптимі-
зацію діяльності, стосунків; забезпечує швидке 
та більш раціональне вирішення усіх навчально-
виховних питань, сприяє формуванню ціннісних 
орієнтацій під час обміну думками.

В умовах інклюзивного навчання кожен з фа-
хівців, добре володіючи вузькопрофільними на-
вичками, гостро відчуває дефіцит знань, оскільки 
інклюзія передбачає: спрямування (яке задає ке-
рівник) розвитку закладу у напрямі сприйняття 
різноманітності; позитивне ставлення персоналу 
до інклюзії; створення сприятливого середови-
ща для дітей з особливими потребами; наявність 
гнучкого розкладу, який дає змогу проводити 
індивідуальні заняття; надання необхідних до-
даткових послуг (робота з учителем- логопедом, 
сурдопедагогом, тифлопедагогом тощо); можли-
вості для занять з наставниками-однолітками; 
заохочування атмосфери турботи і поваги до 
відмінностей між людьми; внесення необхідних 
модифікацій до курикулуму; підтримку з боку 
педагогів у формуванні дружніх стосунків та ба-
гато іншого.

Спілкування – оптимальна форма професій-
ного співробітництва, його особливості (Г.В. Бо-
роздина), полягають у тому, що:

а) партнери завжди виступають як особистос-
ті, значущі одна для одної (колега, керівник, під-
леглий тощо);

б) партнери по спілкуванню мають глибоке 
розуміння конкретної справи, що підлягає обго-
воренню;

в) основне завдання спілкування – продук-
тивна співпраця [3].

Професійне педагогічне спілкування нале-
жить до таких видів комунікації, які особливо 
потребують високої його культури, бо засвідчує 
вміння педагога реалізовувати свої можливості 
у спілкуванні з іншими людьми, здатність сприй-
мати, розуміти, засвоювати, передавати зміст 
думок, почуттів, прагнень у процесі навчання 
та виховання. Педагогічне спілкування – явище 
поліфункціональне, яке забезпечує обмін інфор-
мацією, співпереживання, пізнання особистості, 
самоутвердження, продуктивну організацію вза-
ємодії. Обмін інформацією і ставлення співбе-
сідників один до одного характеризує комуніка-
тивний аспект спілкування, пізнання особистості 
й самоутвердження – перцептивний, а організа-
цію взаємодії – інтерактивний.

Фахівці спеціальної освіти – це фахівці у га-
лузі спеціальної (корекційної) педагогіки та пси-
хології, які володіють знаннями щодо особли-
востей розвитку, навчання та виховання дітей 
з особливими потребами, спеціальними техноло-
гіями роботи з ними.

В умовах загальноосвітнього закладу з інклю-
зивним навчанням одним з суттєвих моментів 
є створення додаткових необхідних умов, за-
безпечення підтримки та супроводу дітей з осо-
бливими потребами. Реалізація такої підтримки 
передбачає два основні напрями, важливі в кон-
тексті співробітництва фахівців загальної та спе-
ціальної освіти:

– зміна підходів (застосування педагогом спе-
ціальних методик, адаптація методів та засобів 
викладання тощо) у навчально-виховному про-
цесі для задоволення освітніх потреб всіх дітей, 
в тому числі дітей з особливими потребами;

– реалізація психолого-педагогічного, корек-
ційно-розвивального супроводу дітей з особли-
вими потребами, що здійснюється відповідними 
фахівцями (фахівцями спеціальної освіти, психо-
логами).

Щодо першого напряму можливо визначити 
такі етапи організації роботи:

1) створення у навчальному закладі консуль-
таційно-педагогічної групи (працівники, дотичні 
до організації інклюзії в навчальному закладі; 
батьки), яка приймає рішення про залучення фа-
хівців спеціальних навчальних закладів, реабілі-
таційних центрів, установ медичного профілю, 
якщо виникне така необхідність;

2) організація роботи консультаційно-педаго-
гічної групи, в межах якої фахівці спеціальної 
освіти:

– надають консультативно-методичну допо-
могу педагогам, які працюють з дітьми з особ-
ливими потребами, а також батькам;

– беруть участь у розробці індивідуальних 
навчальних планів (на етапі оцінювання психо-
фізичного стану розвитку дитини, визначення 
й погодження аспектів навчання, що потребу-
ють застосування спеціальних методик, певної 
адаптації завдань, модифікацій класного довкіл-
ля, створення особливого графіка навчального 
навантаження тощо; визначення довгострокової 
цілі та короткострокових завдань, критеріїв оці-
нювання, планів роботи для кожного попередньо 
погодженого аспекту.

– на основі спостережень та узагальнення 
результатів роботи на кожному етапі реалізації 
ІНП розробляють рекомендації, беруть участь 
у чергових і позачергових засіданнях консульта-
ційно-педагогічної групи закладу (частота про-
фесійних контактів залежить від потреби);

3) зміна з врахуванням консультацій фахівців-
дефектологів педагогами (вчителем та асистен-
том учителя) практики роботи у класі – модифі-
кація методів та прийомів викладання, адаптація 
навчальних завдань, використання сучасних під-
ходів, методик, технологій та ін., які сприяють 
залученню учнів з особливими потребами до різ-
них видів діяльності, підвищуватимуть ефектив-
ність засвоєння ними навчального матеріалу.

Перший напрям щодо зміни педагогом під-
ходів здійснення навчально-виховного процесу 
як результат співробітництва фахівців загаль-
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ної та спеціальної освіти, передбачає насамперед 
підтримку педагога (опосередкований вплив на 
учня). Другий напрям стосується реалізації пси-
холого-педагогічного, корекційно-розвивального 
супроводу учня з особливими потребами.

Щодо другого напряму можна виокремити 
певні етапи:

1) визначення й погодження на засіданні кон-
сультаційно-педагогічної групи необхідних су-
провідних послуг для конкретної дитини з осо-
бливими потребами (додаткових та розвивальних 
занять), які надаються фахівцями спеціальної 
освіти;

2) оцінка можливостей навчального закла-
ду щодо проведення додаткових і розвиваль-
них занять (логопедом, психологом, іншими 
фахівцями) завдяки ресурсам закладу; визна-
чення необхідності залучення ресурсів та фа-
хівців зовні, аби забезпечити супровідні послуги,  
які насамперед вимагають відповідного середо-
вища (наприклад, заняття, де використовуються 
спеціальна апаратура, обладнання тощо);

3) організація співпраці (закладу навчально-
го зі спеціальними навчальними закладами, ре-
абілітаційними центрами, установами медичного 
профілю тощо). Зокрема, звернення до органів 
управління освітою, ресурсних консультативних 
служб, в тому числі ПМПК, щодо сприяння в ор-
ганізації співпраці зі спеціальними навчальними 
закладами певного профілю – для дітей з по-
рушеннями зору, слуху тощо; навчально-реабі-
літаційними центрами, медичними установами, 
які можуть забезпечити необхідні супровідні по-
слуги; укладання угод з відповідними закладами 
(формування об’єднань навчальних закладів, що 
підтримують інклюзію, та спеціальних, які ак-
тивно співпрацюють, використовуючи персонал 
та ресурси, спільно проводячи заходи тощо).

4) узгодження супровідних послуг (додатко-
вих і розвивальних занять тощо) та загального 
навчально-виховного процесу (зміни у розкладі, 

навчальному плані, визначення місця проведен-
ня: на базі основного закладу, в умовах інших 
інституцій) [3; 7].

Висновки і пропозиції. Робота всіх фахівців 
навчального закладу спрямовується на досягнен-
ня головної мети – підготовка дитини до само-
стійного життя. При цьому значну увагу скон-
центровують на тому, щоб допомога і підтримка 
у процесі навчання не перевищувала необхідну, 
інакше дитина стане занадто залежною від цієї 
підтримки.

Сучасні дослідження свідчать, що інклюзивна 
школа не може обійтися без такого виду діяль-
ності як професійне педагогічне співробітництво. 
Діти з особливими потребами часто мають бага-
то специфічних потреб, над задоволенням яких 
працює група фахівців різного профілю. Одна 
людина не може займатися питаннями когнітив-
ного, моторного, соціального та комунікативного 
розвитку дитини. Це може зробити лише коман-
да відповідних фахівців, які активно співпрацю-
ють та обмінюються знаннями й інформацією.

Таким чином, співробітництво фахівців за-
гальної та спеціальної освіти – суттєвий чин-
ник у структурі професійного співробітництва 
в інклюзивному навчальному закладі. Розуміння 
того, як найкраще встановлювати взаємовідно-
сини співпраці, допомагає педагогам загально-
освітніх закладів оптимально організовувати на-
вчання учнів з особливими потребами, сприяти 
їх соціальній адаптації. Завдяки співпраці учите-
лі та фахівці спеціальної освіти отримають нові 
навички створення команд, здійснення освітньої 
та розвивальної роботи.

Однак, прийняття відповідальності за навчан-
ня учнів з особливими освітніми потребами в ін-
клюзивному класі не означає працювати сам на 
сам, беручи на себе усю відповідальність. Насам-
перед це означає бути членом команди, співпра-
цювати з колегами, бути порадником та партне-
ром у батьків.
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Постановка проблеми. Будь-яка ідея, особ-
ливо ідея наукова; не може бути осмис-

лена до кінця, поки вона не буде змальована на 
тлі знань тих витоків, з яких вона розвинулася, 
оскільки через минуле можна краще зрозуміти 
сьогодення і майбутнє. Дослідник вищої освіти 
Б. Яковлєв переконаний, що «спираючись на зна-
ння, вміння та навички, сконцентровані в мину-
лому досвіді, професійна майстерність як ніколи 
залежить від всебічної інтелектуальної екіпіров-
ки, вільного володіння передовими технологіями, 
сучасного рівня моральної і правової культури» 
[5, с. 3]. Немає сумніву, що завдання, функції, 

роль і місце педагога та, відповідно, вимоги до 
його професійної підготовки та розвитку профе-
сійної майстерності на різних історичних етапах 
становлення наукової світової спільноти суттє-
во змінювалися. Передові мислителі і педагоги 
всіх часів і народів (Я.А. Коменський, Д. Дідро, 
А Дистервег та ін.) розглядали професіоналізм 
вчителів з позиції їх підготовки, оцінки діяльнос-
ті, особистісних якостей та рівня майстерності.

К. Кларк, директор педагогічного інституту 
при Лондонському університеті (40-і рр. XX ст.), 
наголошував на необхідності розвивати у вчите-
лів-професіоналів “критичне ставлення” до своєї 
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ролі і функції, а також всіляко сприяти зростан-
ню їхньої зацікавленості у вивченні і розумінні 
історії педагогіки, як важливого засобу завер-
шення підготовки дійсно професійного вчителя 
[7, с. 47]. Розглядаючи різні концепції професійної 
майстерності педагогічних кадрів в Англії, крізь 
призму історії, необхідно проаналізувати про-
цес еволюції системи педагогічної освіти в Англії 
з моменту її виникнення до сучасного періоду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гене-
зис педагогічної освіти в Англії аналізували у своїх 
працях багато англійських дослідників (Л. Кохен, 
Д. Фіш, К. Рейд, М. Віліамс). На думку Г. Берн-
баума, «...початкова педагогічна освіта є постійним 
предметом роздумів, інновацій та очевидних змін, 
однак саме так було і в 80-х рр, ХІХ-го століття, 
коли тільки зароджувалася сучасна система під-
готовки дипломованих педагогів» [6, с. 7]. Професор 
Ліверпульськоо університету Е. Стоунс зазначав, 
що «багато поточних нововведень прийшли до нас 
ще з ХІХ-го сторіччя» [10, с. 219].

В Англії з другої половини 60-х рр. XX ст. 
почалися процеси демократизації освіти. Піс-
ля 80-х рр. XX ст. сформувався певний баланс 
інте ресів між державою і суспільством, між ке-
рівними структурами та освітніми установами. 
В Україні ж перехід до демократичної моделі 
освіти розпочався з проголошенням незалежності 
у 90-х рр. XX ст. Саме з цього часу почали про-
являтися тенденції до демократизації та змен-
шення авторитарності в управлінні освітою.

Виділення невирішених раніше частин загаль
ної проблеми. Сучасна вітчизняна система підго-
товки педагогічних кадрів потребує модернізації 
та удосконалення. Мало дослідженими залиша-
ються перспективи використання досвіду розви-
тку професійної майстерності педагогічних кадрів  
Англії у системі педагогічної освіти України. 

Формування цілей статті. З’ясувати перспек-
тиви використання історичного виміру досвіду 
розвитку професійної майстерності педагогіч-
них кадрів в Англії у системі педагогічної освіти 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Англії в 50-80-і-рр. XX ст. відбулося закриття 
багатьох педагогічних коледжів, що призвело до 
скорочення кількості абітурієнтів і нестачі вчите-
лів. Все це послужило поштовхом до розширення 
секторів університетської та не університетської 
освіти, спробам підвищити престижність профе-
сії, присвоєнню педагогічним коледжам статусу 
вищих навчальних закладів [3]. 

60-80-і рр. XX ст. в Англії характеризувалися: 
конфронтацією і спорами між центральним уря-
дом, вчителями та місцевими органами народної 
освіти, а також неолібералізації освіти. Ці події 
привели до приватизації та маркетизації, розви-
тку приватного сектора, що мало наслідком не-
рівне і добірне надання освітніх послуг, посилен-
ня расової, гендерної та класової ієрархії. У цей 
період (1960–1979 рр.) Е. Стоунс звертав увагу 
наукової спільноти на вивчення майбутніми пе-
дагогами основних психологічних закономірностей 
процесу навчання. У 1966 році він опубліковував 
роботу під назвою «Introduction to Educational 
Psychology» (Вступ у психологію освіти) [8]. 

У 1968 році в Англії, разом з Дж. Хеслопом, 
Е. Стоунс розробив і оприлюднив «Концепцію 

формування класів у Британській начальній 
школі» [9]. Пізніше у журналі «British Journal of 
Educational Psychology» (Британський журнал 
«Психологія освіти) Е. Стоунс публікує статтю 
«Verbal labeling and concept formation in primary 
school children» (Вербальні оцінки: концепції 
формування у начальній школі для дітей) [11] 
де звертає увагу на важливість заохочення ді-
тей та вербального підкріплення їхніх досягнень 
у процесі навчання у начальній школі.

Е. Стоунс виявився своєчасним у своїх на-
укових передбаченнях, адже професійна квалі-
фікація вчителя зазнала модернізації у середині 
70-х років ХХ століття. У цей час коледжі освіти, 
що готували вчителів в Англії, об’єднались з ін-
ститутами вищої освіти і створили політехнічні 
університети [3]. Модернізації зазнали, переду-
сім, структура і зміст освіти. Учитель після за-
кінчення 3-х або 4-х річних курсів отримував не 
сертифікат, як це було до 70-х років ХХ століт-
тя, а перший науковий ступінь – бакалавр осві-
ти. Для вчителів державного сектора професійна 
кваліфікація стала обов’язковою. Стандартні ви-
моги для надання фахової кваліфікації вчителя 
в період з 60-х до 80-х років включали: знання 
і розуміння змісту предмета, професійні ціннос-
ті, досвід, взаємини з учнями, їхніми батьками 
і колегами, дисципліну, розуміння методики на-
вчання, мети навчання, планування, ефективний 
результат, контроль і оцінка досягнень. До змісту 
курсів навчання були введені такі предмети, як 
історія педагогіки, психологія навчання, розвиток 
дитини, керування поведінкою [3, с. 16]. 

Робота Е. Стоунса «The color of complex 
learning. Concept formation in three ethnic 
groups» (Колір комплексного навчання. Концеп-
ція формування у трьох етнічних групах) [12], 
яка з’явилася у 1975 році також випередила свій 
час. Адже питання, які вивчалися автором стали 
злободенними для більшості науково-педагогіч-
ної спільноти тільки на наступному етапі розви-
тку педагогічної освіти в Англії. 

У висновках дослідження «The color of 
complex learning. Concept formation in three 
ethnic groups» Е. Стоунс звертав увагу на те, 
що необхідним є ретельне вивчення методо-
логії в оцінці навчання дітей у різних етнічних 
групах. Проведений аналіз історично-педагогіч-
них та психологічних джерел, доступних робіт 
Е. Стоунса, дозволяє стверджувати, що Англія 
подарувала світу видатного прогресивного вче-
ного, який зміг не тільки спрогнозувати можливі 
зміни у системі освіти, а також й передбачити 
їхні наслідки.

У 1985 Міністерством освіти СРСР було опу-
бліковано і прийнято до виконання у педагогічних 
вузах СРСР і запропоновано для реалізації в усіх 
інститутах удосконалення вчителів програму 
«Основи педагогічної майстерності». Московське 
видавництво «Педагогіка» у 1988 році випустило 
книгу «Учитель, якого очікують» [4], написану ви-
кладачами Полтавського педагогічного інституту 
за редакцією і авторською участю І.А. Зязюна. 
Книга вийшла невеликим тиражем (50 тис. прим.) 
і в Україну потрапила її мізерна кількість при-
мірників. У цій книзі було відтворено всі новітні 
ідеї з підготовки та підвищення кваліфікації вчи-
теля з їх практичною реалізацією.
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Завдяки плідній роботі першій у СРСР ка-

федрі Педагогічної майстерності, за підтримки 
місцевих органів влади м. Полтави, здобув жит-
тєвість макаренківський комплекс-музей у с. 
Ковалівка, де на території колонії ім. О.М. Горь-
кого функціонував занедбаний на той час ди-
тячий будинок. Цей комплекс-музей відкрили 
13 березня 1988 року. ЮНЕСКО напередодні цієї 
дати оголосило 1988 роком А.С. Макаренка. Для 
відтворення духовної традиції, що стверджує  
Добро і Справедливість, чи, кажучи інакше, для 
виховання гармонійної особистості передусім не-
обхідні не інструкції, нехай і найдосконаліші, а 
справжні Люди, здатні боротися за Ідеали і ними 
жити. Цього вчив і так жив автор «Педагогіч-
ної поеми». «Я люблю життя таким, як воно є. 
Воно прекрасне саме тому, що не практичне і не 
розраховане за егоїзмом, що в ньому є бороть-
ба і небезпеки, є страждання і думки. Я живу 
тому, що люблю життя, люблю дні і ночі, люблю 
боротьбу і люблю дивитись, як зростає Людина, 
як вона бореться з природою, в тому числі і зі 
своєю власного природою. Я переконаний, що 
люди... навчаться жити краще і довше, але все 
одно вони завжди житимуть приблизно так, як 
і я, з тією ж повнотою радості і горя, тобто по-
внотою відчуттів... Найголовніше – треба вміти 
бачити чарівність сьогоднішнього і завтрашнього 
дня... У людини має бути єдина професія – вона 
повинно бути великою і справжньою Людиною» 
(з листа А.С. Макаренка вихованцеві Ф. Борисо-
ву» [2, с. 142].

У 70-80-і рр. XX ст. в Англії виникла необхід-
ність у вчителях, здатних навчати і виховувати 
рівноправних громадян британського демокра-
тичного суспільства. Реформа системи підви-
щення кваліфікації вчителів в Англії, здійснена 
у 80-х роках минулого століття, викликала пере-
гляд як змісту, так і методів навчання при під-
вищенні кваліфікації. Орієнтація тільки на спе-
ціально-предметну підготовку та інформаційний 
підхід у навчанні не принесли бажаних резуль-
татів. Поведінковий підхід став альтернативою 
інформаційному навчанню, догматизм і схолас-
тичність якого нікого більше не могли задоволь-
нити. В якості центрального завдання навчан-
ня при підвищенні кваліфікації було оголошено 
«зміну», «поліпшення», «перебудову» професій-
ної поведінки педагога, спрямованої на розвиток 
професійної майстерності, професіоналізму. Під-
ґрунтям ідеї зміни поведінки не на основі знань, 
а на основі практичних умінь було закладено 
глибокий зміст: чим більше знань і умінь педагог 
перетворить на автоматизовані навички, які не 
потребують роздумів для ефективної діяльності, 
тим більше він «звільнить свою голову» для роз-
думів над складними нетривіальними педагогіч-
ними ситуаціями. 

Професіоналізм у цьому випадку не є пере-
шкодою творчості, вважали прихильники пове-
дінкового підходу, а потужний його союзник. До 
рівня навичок і вмінь передбачалося доводити 
лише практично найважливіші. Але доводити так, 
щоб педагоги-професіонали працювали впевнено, 
надійно, стабільно: «нам потрібно сьогодні не так 
«хомо сапієнс» – людина розумна, скільки «хомо 
хабіліс» – людина уміла. Це в першу чергу сто-
сується вчителя» [1, с. 75]. Увагу широкого кола 

фахівців Англії, що працюють у галузі підвищен-
ня кваліфікації педагогічних кадрів, у 80-ті роки 
було залучено до розробки програм і курсів, що 
дозволяють удосконалювати педагогічну профе-
сійну майстерність, підвищувати професіоналізм 
вчителів. Однак, побудова програм та їх реаліза-
ція залежали передусім від прийнятого авторами 
теоретичного напряму в педагогіці. 

В Україні у 90-і рр. XX ст. відбулося скоро-
чення державного бюджету, почалася орієнтація 
на розвиток ринку як засобу підвищення ефек-
тивності, почався перехід від тоталітарної моделі 
управління до демократичної, який змінив цілі 
і завдання української системи освіти. Цінним 
стало виховання вільної людини, культурного 
суб’єкта власної діяльності, який спроможний 
свідомо і самостійно приймати рішення, здатний 
здійснювати перетворення на принципах демо-
кратизму та гуманізму. 

Висновки з даного дослідження і перспек
тиви. Механізми управління систем підвищен-
ня кваліфікації педагогічних кадрів в Україні 
і Англії мають як загальні, так і відмінні риси 
в управлінському підході. Історично сформовані 
різні за структурою системи управління освітою; 
тенденції до демократизації освіти і розширен-
ня автономії освітніх установ; самобутність сис-
тем оцінювання якості освіти; своєрідність участі 
громадськості в управлінні освітою. 

Проаналізувавши роботи авторів з проблеми 
управління системою педагогічної освіти в Анг-
лії, можна прийти до висновку, що до 90-х рр. 
в Англії переважав високий ступінь децентралі-
зації, а до кінця XX століття система управління 
стала характеризуватися процесами «децентра-
лізації – централізації» у зв’язку зі збільшенням 
ролі уряду країни. В Україні, навпаки, до 90-х 
рр. було переважно тоталітарне управління, над-
централізація, лише до кінця XX століття стали 
виявлятися перші ознаки децентралізації управ-
ління освітою.

До 80-х рр. XX ст. у педагогічній освіті Англії 
не було виявлено процесів демократизації, а пра-
ва і захищеність її працівників були підірвані; 
після 80-х рр. намітилися тенденції до демокра-
тизації освіти, інформація про результати педа-
гогічної освіти стала надбанням громадськості; 
сформувався певний баланс інтересів між дер-
жавою і суспільством, між керівними структура-
ми та окремими освітніми установами. 

Якщо до 80-х рр. в Англії переважала низь-
ка автономія навчальних за-кладів, навчальних 
планів, освітнього процесу та його оцінювання, то 
до кінця XX століття відбувається розширення 
автономії: освітні установи отримують не тільки 
свободу від урядового втручання, а й певну само-
стійність. В Україні до 90-х рр. освітні установи 
володіли низьким рівнем інституційної автономії. 
Певна автономія навчальних закладів намітилася 
з прийняття законів «Про освіту» (1992 р) та «Про 
вищу освіту», відбулася часткова відмова від дер-
жавного планування кількості прийому студентів, 
а також кількості та змісту спеціальностей.

В Англії у другій половині XX в. у зв’язку 
з існуючою орієнтацією на потре1би споживачів, 
були відсутні єдині державні навчальні плани 
або стан-дарти. Однак, поряд з цим, в деяких ав-
тономних регіональних відомствах розроблялися 
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свої навчальні плани. У 1998 р був опублікований 
перелік загальних стандартів з підготовки вчите-
лів, який змінив структуру контролю та оціню-
вання якості освіти. 

В Україні до середини 90-х рр. ХХ ст. були 
відсутні освітні стандарти, система моніторин-
гу якості діяльності ВНЗ та підготовки фахівців. 
У 1994–1996 рр. було розроблено перше поколін-
ня стандартів, з’явилася система гарантії якості 
освіти. Незважаючи на виконану роботу, цілісна 

система оцінки моніторингу якості освіти в Украї-
ні продовжує розроблятися та удосконалюватися.

Відтак, у теперішній час, вітчизняна система 
педагогічної освіти потребує модернізації, в свою 
чергу, англійський досвід може бути успішно 
застосований у вітчизняній системі підготовки 
педагогічних кадрів з урахуванням соціально-
політичних, економічних і культурних умов, іс-
торично сформованих норм і традицій організації 
педагогічної освіти. 
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В АНГЛИИ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Аннотация
В статье анализируется международный опыт развития системы повышения квалификации педагоги-
ческих кадров в Англии и Украины. Освещены основные пути расширения автономии образовательных 
учреждений управления образованием. Охарактеризованы тенденции к демократизации образования 
Англии. Рассматривается опыт децентрализации учебных заведений на примере Англии. Анализируется 
участие правительства в процессе развития профессионального мастерства педагогических кадров.
Ключевые слова: профессиональная квалификация, образование, процесс обучения, воспитание, мо-
дель управления.
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PERSPECTIVES TO USE EXPERIENCE TO DEVELOP A PROFESSIONAL 
MASTERNITY OF PEDAGOGICAL PERSONS IN ENGLAND  
IN THE PEAGOGICAL EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE

Summary
The article analyzes the international experience of development of systems for improving the qualification of 
teaching staff in England and Ukraine. The main ways of expanding autonomy of educational institutions of 
education management are highlighted. The tendencies towards the democratization of education in England 
are described. Examined the experience of decentralization of educational institutions on the example of Eng-
land. The participation of the government in the development of professional skills of teaching staff is analyzed.
Keywords: professional qualification, education, process of education, education, model of management.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ  

У СВІТЛІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» (2017)

Яковлєва В.А.
ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»

У статті проаналізовано причини незадоволеності у суспільстві існуючою системою трудового навчання, 
проаналізовані недоліки у процесі підготовки майбутніх фахівців до здійснення професійної діяльності в 
загальноосвітніх середніх навчальних закладах, визначені особливості педагогічної діяльності майбутніх 
вчителів трудового навчання і технологій у світлі нового Закону України «Про освіту».
Ключові слова: трудове навчання, вчителі трудового навчання та технологій, технологічна освіта, педаго-
гічна діяльність, професійні якості вчителя-спеціаліста.

Постановка проблеми в загальному вигля
ді та її зв'язок з важливими науковими 

і практичними завданнями. Зміни, які відбува-
ються у соціально-політичному та соціально-еко-
номічному житті нашої держави, ставлять перед 
вищою школою нові завдання з підготовки май-
бутнього вчителя трудового навчання і технологій. 

На сучасному етапі розвитку освіти, досить 
тривалий час серед науковців України відбува-
ються гострі дискусії стосовно змісту і структури 
підготовки фахівців у цьому напрямку. 

В умовах цієї невизначеності підготовка вчи-
теля трудового навчання і технологій відбува-
ється без будь-якої орієнтації на потреби школи, 
зовсім не враховуються ті зміни, що поступово 
і неухильно відбуваються у спрямуванні трудо-
вого навчання школярів.

Ми приєднуємось до думки багатьох науков-
ців, стосовно причин, що викликали незадоволе-
ність у суспільстві існуючою системою трудового 
навчання та виокремимо найбільш суттєві з них:

– недостатню сформованість особистості учня 
до трудової діяльності у нових соціально-еконо-
мічних умовах;

– відрив змісту трудової підготовки від потреб 
сучасного суспільства та ринку праці, недооцінку 
сучасних досягнень в галузі науки і техніки;

– надмірну спрямованість трудового навчання 
на виробниче середовище і применшення інших 
життєво необхідних сфер діяльності – господарчої, 
надання послуг соціального обслуговування тощо;

– розрив, який посилюється від класу до кла-
су, між системами загальноосвітньої та трудової 
підготовки і знецінення її в очах учнів та батьків;

– недостатнє використання різноманітних 
форм організації трудового навчання тощо [3; 4].

Все це вимагає нових підходів до педагогічної 
діяльності майбутнього вчителя трудового на-
вчання і технологій, яка має на меті забезпечити 
їх готовність по-новому здійснювати підготовку 
учнів до участі у різних сферах виробництва 
та домашньому господарюванні, дасть підстави 
поставити крапку певним протистоянням, подо-
лати існуючи стереотипи і небажання бачити не-
зворотні зміни в підходах до трудового навчання 
школярів загальноосвітніх навчальних закладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковане вирішення даної проблеми 
і на які спирається автор. Дану проблему дослі-
джували і досліджують сучасні науковці Р. Захар-

ченко, О. Коберник, П. Мазур, О. Морев, В. Мусі-
єнко, Л. Оршанський, А. Терещук, В. Титаренко, 
С. Ткачук, Ю. Цина та інші. Вони визначають, що 
трудове навчання, разом з іншими шкільними 
предметами, відіграє важливу роль у здійсненні 
таких загальноосвітніх завдань, як розумовий, фі-
зичний розвиток, моральне та естетичне вихован-
ня, формування їхнього світогляду в цілому [4; 6].

Вимогою часу сьогодні є необхідність впрова-
дження нових технологій навчання, в основу яких 
покладені гуманні відносини між усіма учасника-
ми навчально-виховного процесу. На думку бага-
тьох науковців, зокрема К. Бабанова, Н. Дубової, 
І. Кошміної, В. Стешенко, В. Яковлєвої та ін., такі 
методики мають ґрунтуватись на новій філософії 
освіти, на принципах демократизму, дитино цен-
тризму, особистісного діалогу [3; 4; 5].

Як засвідчує аналіз наукових здобутків В. Зує-
ва, П. Осипова, О. Романовського та ін., важливим 
напрямом забезпечення високої якості підготовки 
майбутніх вчителів трудового навчання і техноло-
гій є формування у них розуміння себе як людини 
майбутнього, яка спрямовує свою діяльність на 
розвиток в учнів здорового світосприйняття мо-
рального вибору, усвідомлення цінності людського 
життя – свого і чужого [3, с. 34].

Зрозуміло, що підготовка такого фахівця ви-
магає вибору відповідних способів навчання у ви-
щих навчальних закладах, які б ґрунтувались на 
природних механізмах морального і соціального 
самопрояву і життєтворчості.

Виділення раніше не вирішених частин за
гальної проблеми, котрим присвячується стаття. 
Інтерес до проблеми підготовки майбутніх вчите-
лів трудового навчання і технологій, у світлі при-
йнятого Закону України «Про освіту», зумовлений 
особливостями адаптації студентів, ще в стінах ви-
щих навчальних закладів, до сучасних економічних 
та соціальних умов практичної діяльності, а також 
важливістю формування особистості молодої люди-
ни, спроможної до діалектичного самовираження [1].

Слід відмітити, що більшість науковців, які 
вивчають проблему визначення нових підходів 
до навчання у підготовці фахівців технологічної 
освіти, зосереджують свою увагу на загальних 
теоретичних підходах.

Водночас, залишаються недостатньо дослідже-
ними питання ролі нових технологій навчання 
у розвитку особистості, формування творчого рос-
ту, розвитку інтересу студентів до обраної профе-
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сії та питання їх практичного застосування.
Недостатнє методологічне обґрунтування но-

вих ідей, використання їх без експериментальної 
перевірки та апробації зумовлюють певні трудно-
щі та проблеми у підготовці майбутніх фахівців.

Тому з метою підвищення рівня їх підготовки, 
запобігання псевдо експериментів, вважаємо за 
доцільне, проаналізувати певні особливості педа-
гогічної діяльності майбутнього вчителя трудово-
го навчання і технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих результа-
тів. Сучасний стан педагогічної діяльності май-
бутнього вчителя трудового навчання і техно-
логій залежить від модернізації всієї системи 
освіти і обґрунтовує погляди багатьох науков-
ців про те, що даний процес можливо здійснити 
шляхом системного формування світогляду на-
шого сучасника, починаючи з початкової школи; 
формування методологічної культури як системи 
соціально апробованих принципів і способів орга-
нізації та побудови теоретичної і практичної ді-
яльності; формування у педагогічних навчальних 
закладах різного рівня акредитації фундамен-
тальних професійно-моральних якостей спеціа-
ліста-педагога [1].

Дослідники роблять висновок, що «модернізу-
вати професійну та світоглядно-методологічну під-
готовку студентів – означає підготувати кваліфіко-
ваного вчителя, здатного формувати гідного члена 
своєї нації, готувати його до життя в екологічному, 
політичному, правово-економічному, культурно-
освітньому суспільному середовищі» [4, с. 92]. 

У численних педагогічних та психологічних 
дослідженнях, літературних джерелах, що ана-
лізують переліки необхідних якостей того чи ін-
шого фахівця, саме компетентність виноситься 
на одне з перших місць і має бути результатом 
навчальної діяльності студентів у кінцевому під-
сумку. Розробники сучасних систем навчання 
дають їй визначення як «…загальній здатності, 
що базується на знаннях, досвіді, цінностях, зді-
бностях, що набуті завдяки навчанню» [3, с. 12].

В. Зуєв, досліджуючи проблему підготовки 
фахівців сфери педагогічної діяльності у сучас-
них умовах зазначає, що однією з ознак, при-
таманних ринковим відносинам, є їх конкуренто-
спроможність. 

Саме конкурентоспроможність, дослідник ви-
значає як «узагальнений показник, що характе-
ризує рівень професійної, соціальної, і особистої 
компетентності випускника, яка забезпечує йому 
впевненість у власних силах і здібностях витрима-
ти конкуренцію на ринку праці у порівнянні з ви-
пускниками аналогічних навчальних закладів» [5].

Створення найбільш сприятливих критері-
їв відбору змісту навчання та умов навчально- 
виховного процесу, впровадження яких дозволило 
б набути майбутньому молодому фахівцю якомога 
більшої компетентності, слід пов’язувати з роз-
робкою моделі спеціаліста певного напрямку. 

Моделювання особистості випускника надає 
можливість створити певний еталон, який дозво-
ляє обґрунтувати зміст і визначити основні вмін-
ня та навички, що необхідні спеціалісту даного 
профілю.

Враховуючи, що за умов розвитку в Україні 
ринкової економіки і переходу до етапу науково-

інформаційних технологій студентам усіх нав-
чальних закладів належить пройти через ринок 
праці, актуальною є, розроблена нами, модель 
конкурентоспроможного випускника.

Модель поєднує перелік інваріантних харак-
теристик, акцентуючи, в першу чергу, увагу на 
необхідності широкої інформаційної, загально-
освітньої, загальнотехнічної, комп’ютерної, еко-
номічної, правової, психологічної підготовки 
у сполуці з глибокими вузькопрофільними, вузь-
копрофесійними знаннями [6].

Моделі спеціалістів вузького спрямування 
є більш конкретними і тому мають більш прак-
тичну цінність.

Досить цікавою, з цієї точки зору, є розроб-
лена О. Романовським модель інженера-педагога- 
керівника. За основу моделювання була прийня-
та модель творчої особистості управлінської ді-
яльності, розроблена В. Рибалко. 

Базову модель О. Романовський доповнив під-
структурним блоком професійної компетентнос-
ті, що, як він зазначає: «…характеризує техноло-
гічну специфіку діяльності керівника» [3, с. 54].

Складові цього підструктурного блоку акцен-
тують увагу на якостях особистості спеціаліста 
керівної ланки, що пов’язані з суто професійни-
ми завданнями, а саме:

– з орієнтацією у робочій документації;
– з умінням уявити нормальний хід робочого 

процесу, взаємодію між його учасниками; 
– з високою фаховою підготовкою.
У окремий підструктурний блок виділено якос-

ті, які повинні складати фахову компетентність. 
До цього блоку входять: здібність до навчання, 
педагогічна грамотність, компетентність у сфері 
керування, соціально-психологічній і кадровій.

Враховуючи, що педагогічні ВНЗ усіх рівнів 
акредитації готують керівний склад для різних 
ланок, модель інженера-керівника може бути 
прийнята за основу для подальшого аналізу і удо-
сконалення при розробці моделей особистості фа-
хівців різного рівня і більш вузького профілю.

Обираючи шлях професійної підготовки педа-
гога у вузах через впровадження нових техноло-
гій навчання, ми розв’язуємо такі концептуальні 
завдання як:

– формування нового світобачення власної 
позиції студента у професійній діяльності;

– створення умов для самодостатнього розви-
тку особистості на основі формування здатності 
до самоосвіти, саморозвитку, самопізнання своєї 
індивідуальності, свого творчого потенціалу, го-
товності до інноваційної діяльності;

– удосконалення професійної майстерності 
відповідно до потреби сьогодення, завдання під-
готовки конкурентноспроможних спеціалістів;

– збереження і розвиток творчого потенціалу 
педагога.

Орієнтація у розв’язанні визначених завдань 
викладачами вищих навчальних закладів має ро-
битись не лише на формування високих профе-
сійних знань, але й відповідної творчої культури 
педагога, складовими якої є рівень творчого сві-
тогляду, що складає знання галузі теорії і про-
фесійної творчості, а також методологічні прин-
ципи творчості; творчі здібності, які пов’язані 
з творчим досвідом, а також активне застосуван-
ня творчих навичок у професійній діяльності; ін-
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туїтивні процеси, натхнення, творчий ризик, що 
є важливими компонентами творчості.

Наприклад, формуванню і розвитку таких 
якостей майбутніх вчителів трудового навчан-
ня та технологій сприяє проведення практичних 
та семінарських занять викладачами факультету 
дошкільної та технологічної освіти Криворізько-
го державного педагогічного університету у фор-
мі ділових і рольових ігор, моделювання про-
блемних ситуацій, використання комп’ютерних 
технологій. Досить ефективно впливає на роз-
виток творчих здібностей студентів імітаційне 
та імітаційно-ігрове моделювання. Ігрові способи 
аналізу змодельованих конкретних ситуацій роз-
вивають аналітичне мислення і системний під-
хід до вирішення проблем, дають змогу виділяти 
варіанти правильних і помилкових рішень, ви-
бирати категорії знаходження оптимальних рі-
шень, вчитися налагоджувати ділові і професійні 
контакти, приймати колективні рішення, усувати 
конфлікти. Розвиток у студентів не лише профе-
сійних, але й соціальних умінь і навичок забез-
печує комплексне вирішення завдань підготовки 
майбутніх вчителів трудового навчання та техно-
логій до професійної діяльності.

Слід звернути увагу, також, на таку важливу 
особливість застосування нових технологій у під-
готовці студентів, як розвиток позитивних моти-
вів до обраної професії та впровадження іннова-
ційних технологій у власну практичну діяльність. 
Адже, лише за умови інтересу та власного пере-
конання у важливості технологій для самороз-
витку, самовдосконалення, студенти зможуть 
впроваджувати їх у своїй практичній роботі.

Враховуючи, хоча й повільне, але невпинне 
впровадження у навчальні процеси комп’ютерної 
техніки, ми створюємо умови для оволодіння 
студентами не тільки елементами комп’ютерної 
грамотності, а й для набуття знань і умінь пра-
цювати з навчально-контролюючими програма-
ми. Останнім вагомим внеском у цьому напрямку, 
вважаємо, розроблені нами, навчально-контр-
олюючі програми з курсів «Теорія і методика 
технологічної освіти», «Основи конструювання 
та моделювання одягу», «Основи комп’ютерної 
графіки»,«Теплотехніка», «Автосправа» та ін.

Вважаємо за необхідне підкреслити, що впро-
вадження інформаційно-педагогічних технологій 
у навчальний процес потребує глибокого методо-

логічного обґрунтування з позицій впливу кож-
ної на формування певних, відповідних якостей 
особистості, вичленення провідних (ефективних) 
технологій створення експериментальних май-
данчиків для їх апробації.

Безумовно, якщо говорити про професійну 
компетентність майбутніх вчителів трудового на-
вчання та технологій, то основою її є професійні 
знання (знання свого предмету та методики його 
викладання, психології, педагогіки тощо).

Поряд з цим, всі ці знання включають у себе 
і вміння розв’язувати різноманітні педагогічні 
ситуації і задачі, уміння аналізувати, узагальню-
вати, порівнювати, робити висновки тощо. 

Така організація освітнього процесу із засто-
суванням нових педагогічних технологій на на-
шому факультеті дозволяє розв’язувати завдан-
ня формування багатьох педагогічних здібностей 
майбутніх фахівців, зокрема, таких як комуніка-
бельність, перцептивність, динамізм особистості, 
емоційна стійкість, оптимістичне прогнозування, 
креативність тощо.

Разом з тим знання, спрямованість і здібності 
без вмінь – ще не гарантія високих результатів. 
Важливо, щоб студенти оволодівали педагогіч-
ною технікою – вмінням управляти собою і взає-
модіяти в процесі вирішення педагогічних задач.

Висновки. Таким чином, саме шлях оновлен-
ня навчального процесу підготовки майбутніх 
вчителів трудового навчання і технологій через 
впровадження нових технологій навчання дозво-
ляє формувати у них вміння виконувати свою 
роль кваліфікованого, авторитетного консуль-
танта з широкого кола проблем. Впровадження 
ділових ігор, моделювання практичних ситуа-
цій, застосування комп’ютерних технологій, ко-
лективних методів навчання сьогодні знаходять 
своїх прихильників серед творчих, ініціативних 
викладачів ВНЗ.

Використання розроблених нами навчаль-
но-контролюючих програм з різних дисциплін 
у навчальному процесі дозволить створити для 
студентів на аудиторних заняттях умови мак-
симально наближені до шкільних, допомогти їм 
відчути професійний рівень, престижність і зна-
чущість своєї майбутньої професії. Викладачі 
ж отримають дієвий інструмент у викладацькій 
діяльності для досить високого рівня підготовки 
майбутніх фахівців.
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Аннотация
В статье проанализированы причины неудовлетворенности в обществе существующей системой тру-
дового обучения, проанализированы недостатки в процессе подготовки будущих специалистов к осу-
ществлению профессиональной деятельности в общеобразовательных средних учебных заведениях, 
определены особенности педагогической деятельности будущих учителей трудового обучения и техно-
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
УДК 398:316.334.55

ТОПОС «СЕЛО РОМАНІВКА» З ПОЗИЦІЇ НАУКОВОЇ  
ТА ФОЛЬКЛОРНОЇ НАРАЦІЇ ТАДЕЯ РИЛЬСЬКОГО

Белюга Т.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті автор окреслює середовище становлення фольклористичних інтересів Т. Рильського. Увага зо-
середжується на його особистій наративній компетентності як актанта фольклору села Романівки. Риль-
ський виступає фіксатором та ретранслятором народної творчості. Досліджено підвалини системного 
вивчення сільського ареалу фольклорного текстотворення. Розглянуто категорію «топос» як інструмент 
фольклорної комунікації. 
Ключові слова: фольклор, топос, ретрансляція, родина Рильських, село Романівка. 

У сучасному світі повсякчас виникає по-
треба в ретельному осмисленні націо-

нальних наукових доробків, що сприяло б їх 
об’єктивації та адекватному поцінуванні всього 
спектру фольклорного надбання, зокрема в тра-
диції села. Тому осереддям нашого дослідження 
є актуальна проблема – створення комплексного 
дослідження фольклорного топосу села як окре-
мої системи передавання традиційних смислів. 
Предметом нашого зацікавлення є осягнення на 
конкретному прикладі трансмісійних механіз-
мів передачі та засвоєння народних знань через 
призму наративної компетентності Тадея Риль-
ського як актанта, фіксатора та ретранслятора 
фольклору села Романівки.

Отже, головною ціллю статті є дослідження 
топосу «села Романівки» в контексті діяльності 
головного актанта селянської фольклорної ауди-
торії Т. Рильського. 

Виділення невирішених раніше проблем.  
Незважаючи на те, що категорією «топос» по-
всякчас послуговуються літературознавці, вона 
не є досить поширеною у фольклористичних 
шуканнях. Відповідно, перед нами стоїть необ-
хідність надати теоретичне обґрунтування кате-
горії «топос» у фольклористиці. Адже саме тут 
вона може поставати інструментом фольклорної 
комунікації та корисним способом вивчення про-
цесу розгортання традиційних смислів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням трансмісії фольклорної традиції за-
ймається Грица С.Й. Аналізом фольклористичної 
спадщини села Романівки цікавляться Городоць-
ка О.І., Пазяк М.Н., Салтовська Н.В., Іванов-
ська О.І., Агеєва В.П.

Виклад основного матеріалу. Топос – це дво-
січна комунікативна відкрита система, що заґрун-
тована на рівні конвенційності смислів між адре-
сатом та адресантом. На сьогодні поняття топос 
охоплює спільні сюжети, мовленнєві формули, 
ба більше, постулюється як елемент художнього 
простору тексту. Отож, топос використовується 
як наукове поняття на позначення царини колек-
тивної свідомості, поетики безсвідомого. 

Фольклорний топос «село Романівка» – це така 
комунікативна категорія, яка об’єднує усі види 

фольклорної діяльності: топос «хронографії», тоб-
то опис часу; топос селянина – носія фольклорної 
пам’яті, комуніканта – дає уявлення про нара-
тивну потенцію актантів та ретрансляторів фоль-
клорних одиниць. Зважаючи на останній аспект, 
ми зосередимо нашу увагу на родині Рильських, 
які виявляються найбільш ключовими актантами 
фольклору села Романівки. 

Починаючи від перших згадок про «гніз-
до», «дідизну» Рильських – село Рильське по-
близу нинішньої Рави Руської (згадки датова-
ні XVI ст.) – чітким пунктиром простежується 
участь синів цієї визначної шляхетської родини 
у багатьох історичних подіях свого часу. Тріумф 
і крах Речі Посполитої, перипетії Люблінської 
та Берестейської уній, трагічні події у дні Ко-
ліївщини – у багатьох документах згадуються 
тут Рильські. Духовна спадкоємність мужніх 
шляхетних людей. Родовід, яким так гордився 
всупереч «пролетарським» вимогам радянських 
догматів найвидатніший син цього роду – поет 
і вчений, одна з найяскравіших зірок на мистець-
кому небосхилі України ХХ століття. Як легенду 
передавали у родині розповідь про пригоди у дні 
Коліївщини прапрадіда Ромуальда Рильського, 
на той час учня базиліанського училища в Умані. 

Постать Тадея Розеславовича Рильського 
(1841–1902) – фольклориста, економіста, педа-
гога, історика українського права, члена Старої 
Громади, учасника українського національного 
руху другої половини ХІХ століття, на жаль, ві-
тчизняною гуманітаристикою вивчалася досить 
мляво, побіжно щодо вивчення окремої науко-
вої проблеми, у розвиток якої було покладено 
його міркування чи наукові концепції. Здебіль-
шого персоналія Т. Рильського висвітлювалася 
у сув’язі з представленням біографічних відо-
мостей про його талановитого сина – Максима 
Тадейовича Рильського. 

Зацікавлення його науковим набутком акту-
алізувалося останнім часом, коли світ побачило 
перевидання найбільш відомих праць ученого, 
частково його епістолярна спадщина та передрук 
деяких документів та спогадів соратників учено-
го. Наукове керівництво цим важливим проек-
том здійснила українська фольклористка Надія 
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Пазяк, їй ми завдячуємо і за змістовну наукову 
вступну статтю до збірника, і за наукові комен-
тарі [2]. Прикметно, що лише на двадцять тре-
тьому році української незалежності, зусиллями 
сподвижників української ідеї – фольклориста-
ми та спадкоємцями ученого – було оприлюдне-
но матеріали, які не міг побачити читач за часів 
радянського тоталітаризму. 

Не зупиняючись детально на огляді життєвих 
віх ученого-народознавця (див. вступну статтю 
Н. Пазяк), окреслимо пунктирно середовище фор-
мування фольклористичних інтересів Т. Риль-
ського, кола його спілкування та співпраці.

Із рукописного зошита, який потрапив нам до 
рук від мешканців с. Романівки і належить ро-
манівчанину М. Яковчуку, який за свідченнями 
мешканців цього села працював у Романівській 
школі учителем історії у 50–60 рр. ХХ століття 
і, судячи з тематики його записів, збирав фоль-
клорні тексти, фіксував народні знання про ці-
лющі властивості трав, накопичував інформацію 
про народну кулінарію, прикраси, національний 
стрій, а також вів літопис свого села, ми дізна-
лися цікаву інформацію про Т. Рильського. Так, 
дослідник-аматор пише: «В 1844 році Прибижев-
ський вигідно продав Романівку Федору Риль-
ському. В селі нараховувалось 304 чоловіки на-
селення. Прямих виступів села проти поміщиків 
Рильських не було. Тадей Рильський був відо-
мий культурно-громадський діяч, з селянами 
поводився найбільш людяно. За свою працю на 
поміщицькому полі селяни одержували біль-
шу платню, ніж у інших селах. Сім’я Рильських 
була близькою до селян. Сам Тадей Рильський 
був одружений з селянською дівчиною <…> Чу-
приною, яка мала багато родичів». Безперечно, 
що джерелом зафіксованої інформації були спо-
мини од-носельців, які мали особистий досвід 
спілкування з Рильськими чи пам’ятали опові-
ді, почуті від своїх родичів чи близьких, котрі 
контактували з членами родини Рильських. За 
свідчення романівчан: «Тадей Рильський завжди 
після жнив організовував народні гуляння, за-
прошував їх співати українських пісень. Завжди 
проявляв піклування про школу, часто бесідував 
з сільськими дітьми, вчив їх грамоти. Мав велику 
бібліотеку, він охоче читав селянам книги». 

Такі «приятельські стосунки з селянами, – як 
зауважує Н. Салтовська, – відвідування їхніх до-
мівок… не задовольняли тогочасну владу. Така 
поведінка ледь не призвела до позбавлення бра-
тів волі. У лютому 1861 року генерал-ад’ютант 
князь Долгоруков пропонував тодішньому Міні-
стру народної освіти Російської імперії відпра-
вити Тадея та Осипа Рильських на заслання до 
Казані, де брати «в обществе с русскими могли 
бы исправить свой образ мыслей» и не «внушать 
помещичьим крестьянам вредные мысли о ра-
венстве и свободе» [4, с. 202]. 

Ще в молоді роки Тадей і його брат Юзеф 
(Осип) відмовилися від звичного для дворян 
способу життя та «…прийшли до усвідомлення 
своєї національної солідарності з місцевим укра-
їнським населенням, і вважають його інтереси 
близькими своїм інтересам» [3, с. 99].

Середовищем однодумців Т. Рильського почат-
ку 60 рр. ХIХ ст. стали молоді люди, які сповід-
ували життєве кредо: «православ'я – український 

патріотизм – українське селянство»; за щиру по-
вагу до цінностей демократичних верств україн-
ства їх було названо «хлопоманами» [1, с. 5]. 

Зі своїми побратимами – В. Антоновичем 
та Б. Познанським – молодий Тадей проголосив, 
що «майбутнє в цьому краї мусить належати 
українському народові», закликав своїх ополя-
чених земляків «повернутися до тієї національ-
ності, за яку колись погинули їхні прадіди, або, 
в противному разі, виїхати звідси до суто поль-
ських земель» [2, с. 502], урочисто присягнув бути 
українцем. Ще на студентські роки припадають 
і початки усвідомленої фіксації уснословесного 
фольклорного матеріалу Т. Рильським. Записи 
гайдамацьких пісень, легенд, почутих від без-
посередніх учасників народно-визвольного по-
встання, знаного як Коліївщина, відбувалося під 
час університетських вакацій. Експедиції Пра-
вобережною Україною проходили часто спільно 
з В. Антоновичем, В. Василевським, О. Хойнов-
ським та ін. Фольклорист-початківець інтуїтивно 
відчував потребу в уподібнені пересічному зем-
леробу. Так, для того щоб швидше налагодити 
контакт з потенційним респондентом, збирачі 
одягали штани з сірого солдатського сукна, сірі, 
як у селян, сюртуки. Така збирацька тактика не-
мов нівелювала соціальну межу, яка ускладню-
вала комунікацію між фольклористом та респон-
дентом. Як фольклорист-аналітик Т. Рильський 
зауважив на характерних регіональних топосах: 
так, обстежені ученим села Житомирщини збе-
регли велику кількість народних легенд та іс-
торичних пісень про гайдамаків, козаччину, про 
Семена Палія, Самуся, Іскру; популярним для 
різних фольклорних жанрів Поділля є легендар-
ний образ Кармелюка; сюжети наративів про по-
ліських дівчат, яких силоміць місцеві поміщики 
продавали на Кавказ та на Донщину, частотні 
у фольклорному репертуар сіл Чорнобильщи-
ни; для Київщини характерною була історична 
тематика про Нечая, Бондаренка; для Канівщи-
ни – про міфічного Вернигору тощо. Фолькло-
рист звертає увагу: типовим для всього ареалу 
його польових спостережень є те, що топос «сво-
бода» і топос «село» не лише синтаксично тво-
рять ланцюжкову сюжетну канву, а семантичне 
концептне поле – герой-селянин покликаний ви-
зволити рідну землю (топос села) і здобути волю 
своїм землякам (топос свободи). 

Становлення Т. Рильського як фольклориста 
відбувалося і в рідній Романівці. За свідченнями 
односельців та приятелів ученого, він прагнув до 
максимального входження в романівську грома-
ду, адекватизувався як актант цієї фольклорної 
групи. Упродовж двадцяти років Т. Рильський 
учителював у романівській школі, яку й за-
снував. Спостереження над дитячими ігровими 
практиками, осягнення основних засад народної 
педагогіки, збір дитячої народнопоетичної твор-
чості та фіксування дитячої рольової домінанти 
в ритуальному досвіді романівчан – ось той на-
буток, який отримав уважний дослідник фоль-
клорного текстотворення дитини.

У коментарі до праці «З правого берега Дні-
пра» Т. Рильський синтезує різноаспектну ін-
формацію – політичну, історичну, економічну, 
соціальну, фольклорну. Такий комплекс знань 
про село уможливлює вивчення цього феноме-
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ну як топосу. Фактично, автор вибудовує під-
валини системного вивчення сільського ареалу 
фольклорного текстотворення, який застосову-
ватиме у в наступних своїх працях і які згодом 
стануть методологічним інструментарієм для на-
уковців Південно-західного відділу Російського 
географічного товариства для обстеження різних 
регіонів українських земель. Учений намагаєть-
ся не лише інформативно наповнити свої праці, 
що матиме для селянина прагматичну користь, 
він прагне осягнути світоглядну матрицю свого 
земляка, спосіб його думання, поведінкові стра-
тегії, типологію характеру. Наслідком такого ви-
вчення народної творчості у розмаїтті її проявів 
стали праці: «Декілька слів про дворян право-
го берега Дніпра» (1861), «Розповідь сучасника 
про пригоди з ним під час «Коліївщини» (1887), 
«Релігійні взаємини» (1888), «Сімейні стосунки» 
(1890), «Економічні відносини» (1903), «Про заро-
бітки в Херсонській губернії, як і коли їх шукати 
та скільки коштує проїзд туда залізницею або 

пароплавом» (1898–1899), «Про херсонські заро-
бітки» (1904), «Сільські пригоди» (1905).

Народознавчі розвідки ученого були і зали-
шилися своєрідним мірилом «українськості» чи-
тача. Для того, щоб пізнати українську душу 
і характер українця – треба вивчати Т. Риль-
ського. Учений прозорливо передбачає згасання 
фольклористики, підміну глибинного прозирання 
в сутність народного культурного феномена позі-
рним замилуванням зовнішньою принадою, фор-
мальним сприйняттям її як «празничної одежи-
ни» (Т. Шевченко). На переконання Т. Рильського, 
лише українець, який усім серцем відчуває свій 
народ та вболіває за його культуру, є носієм чи 
адептом цієї культури, здатен подовжувати її 
вік, здатен адекватно її описувати та аналізу-
вати. Сам же Т. Рильський виступає справжнім 
актантом фольклору села Романівки, ретрансля-
тором головних фольклористичних мотивів села, 
ба більше, є справжнім поборником української 
народності, адептом української культури. 
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ТОПОС «СЕЛО РОМАНОВКА» С ПОЗИЦИИ НАУЧНОЙ  
И ФОЛЬКЛОРНОЙ НАРРАЦИИ ТАДЕЯ РЫЛЬСКОГО

Аннотация
В статье автор характеризует среду становления фольклористических интересов Т. Рыльского.  
Внимание сосредотачивается на его личной нарративной компетентности как актанта фольклора села 
Романовка. Рыльский выступает фиксатором и ретранслятором народного творчества. Исследованы 
основы системного изучения сельского ареала фольклорного текстообразования. Рассмотрена катего-
рия «топос» как инструмент фольклорной коммуникации.
Ключевые слова: фольклор, топос, ретрансляция, семья Рыльских, село Романовка.
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TOPOS «SELO ROMANIVKA» FROM THE POSITION  
OF THE SCIENTIFIC AND FOLKLORE NARATION OF TADEY RYLSKY

Summary
The author of the article outlines the surrounding of the formation of folkloristic interests of T. Rylsky. 
Attention is focused on his personal narrative competence as an actant of folklore of the Romanivka 
village. Rilsky acts as a fixer and retransmitter of folk art. The foundations of the systematic study of  
the rural area of folklore text creation are investigated. The category "topos" as an instrument of folklore 
communication is considered. 
Keywords: folklore, topos, retranslation, Rylsky family, Romanivka village.
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ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ  
ГАЛИЧАН КІНЦЯ ХІХ СТ.  

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ІВАНА ФРАНКА «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ»)

Бичкова Т.С.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті проаналізовано особливості невербальної комунікативної пове-дінки галичан кінця ХІХ ст.,  
зокрема у сфері етикету. Виокремлено найпоши-реніші жести, які використовували галицькі містяни у 
стандартних комунікативних ситуаціях (встановлення / завершення контакту та ін.). З-поміж них ру-
костискання, поклони, вставання, а також засоби проксеміки. З’ясовано, що етикетні жести, як правило, 
є поліфункціональними. Використання цих невербальних засобів було детерміновано не лише ситуацією 
спілкування, а й соціальними, гендерними та іншими чинниками. 
Ключові слова: невербальна комунікативна поведінка, жести, проксеміка, етикет, стандартні комуніка-
тивні ситуації. 

Постановка проблеми. Останніми десяти-
літтями невпинно зростає інтерес сус-

пільства загалом та науковців зокрема до ви-
вчення національного характеру того чи того 
народу, його менталітету, що безпосередньо 
пов’язано із комунікативною поведінкою етносу, 
її вербальними та невербальними складниками.  
Це зумовлено передусім переорієнтацією сучасних 
лінгвістичних студій на нову, антропоцентричну 
парадигму. Оскільки менталітет формується під 
впливом побутових, соціально-економічних умов 
тощо, а виявляється в певній стандартності по-
ведінки, у спілкуванні, дослідження комунікатив-
ної поведінки народу, зокрема її невербального 
складника, є надзвичайно актуальним.. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасному вітчизняному мовознавстві невер-
бальні засоби комунікації розглядають, як прави-
ло, у кон-тексті етикету та культури спілкування. 
Показовими у цьому аспекті є, наприклад, праці 
С. Богдан, Я. Радевича-Винницького, М. Стахів, 
О. Теслі; невербаліку як засіб вираження соціаль-
ного статусу особи досліджує М. Гавриш; омов-
ленню невербальних компонентів у художньому 
тексті присвячені праці Т. Осіпової. Загальні пи-
тання невербальної комунікації порушені у дослі-
дженнях Ф. Бацевича, О. Селіванової та ін.

Виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми. Вважаємо, що невербальні за-
соби спілкування необхідно аналізувати не лише 
як сукупність знаків з притаманними їм функ-
ціями, а описувати їх у контексті національної 
комунікативної поведінки, враховуючи ситуацію 
спілкування, а також світобачення, різноманітні 
соціальні, культурні, історичні чинники тощо. 

Мета статті – характеристика невербальної 
комунікативної поведінки галичан кінця ХІХ ст. 
на матеріалі твору Івана Франка «Перехресні 
стежки». На жаль, обсяг публікації не дозволяє 
детально проаналізувати усі компоненти невер-
бальної комунікативної поведінки, що були при-
таманні представникам різних соціальних верств 
кінця ХІХ ст., а тому у пропонованому дослі-
дженні закцентовуємо увагу передусім на тих 
елементах невербальної комунікації, які входи-
ли до системи етикетних знаків, реалізувалися 
у стандартних комунікативних ситуаціях і вико-
ристовувалися насамперед міськими жителями.

Виклад основного матеріалу. Перебуван-
ня Галичини у складі Австро-Угорської імпе-
рії спричинило до культурних взаємовпливів 
представників цього краю. Внаслідок цього у га-
личан – жителів міста кінця ХІХ ст. (за наці-
ональністю українців, поляків, німців, євреїв) 
склалися певні стандарти поведінки та манери 
спілкування. Ці стандарти, як зазначає Н. Лицур, 
аналізуючи етикет галицької української міської 
інтелігенції кін. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст., «пронизу-
вали все життя тогочасної еліти. Основи етикету 
були настільки визначальними, що необізнаність 
у них викликала осуд і громадську критику […]. 
Є підстави стверджувати, що окремі принципи 
поводження, які галицька еліта намагалася ви-
конувати в повсякденному житті, були запози-
чені від австро-угорської аристократії» [3, с. 170]. 
Це твердження, певною мірою, може стосуватися 
і невербальної комунікативної поведінки, зокре-
ма етикетних жестів. Проте це аж ніяк не озна-
чає, що тогочасні норми поведінки були позбав-
лені національного традиційного характеру.

З-поміж усього розмаїття невербальних засо-
бів О. Тесля виокремлює кілька груп етикетних 
жестів відповідно до їх комунікативних значень. 
Отож, етикетні жести використовують: 1) для ві-
тання; 2) прощання; 3) знайомлячись; 4) проха-
ючи; 5) перепрошуючи; 6) поздоровляючи; 7) за-
прошуючи; 8) для привернення уваги; 9) під час 
застілля; 10) щоб виявити зацікавлення; 11) для 
похвали; 12) висловлюючи співчуття та в інших 
етикетних ситуаціях [6, с. 430–431]. 

Особливої уваги, на наш погляд, становить 
такий компонент невербальної комунікативної 
поведінки, як рукостискання / подавання руки. 
Особливо активно галичани кінця ХІХ ст. засто-
совували його передусім в комунікативній ситу-
ації встановлення контакту, напр.: Входячи до 
канцелярії, він, на велику свою радість, застав 
у ній обох сих панотців. – А, вітайте, гості! – 
мовив він радісно, стискаючи їх руки [7, с. 144]; 
Деякі священики протовплювалися крізь юрбу 
до Євгенія, стискали його руку і шептом запи-
тували, чи справді староство позволило на віче, 
чи не робило трудностей, чи є надія, що все від-
будеться без перешкоди? [7, с. 197].

Як бачимо, цей жест міг супроводжувати 
вербальні компоненти привітання або заміщати 
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їх. Подекуди рукостискання могло закріплю-
вати знайомство після представлення, напр.:  
– Я Вагман, – промовив жид, роблячи крок на-
перед. – Властитель сього дому? – Так. – Дуже 
мені приємно. Євгеній подав йому руку [7, с. 34].

При цьому варто зауважити, що інколи, аби 
виявити своє прихильне ставлення до співроз-
мовника, подавали для рукостискання обидві 
руки, як-от: Меценас узяв подавані йому віддавна 
обі руки Стальського і, стиснувши їх у своїх 
пухких долонях, випустив. Стальський, ураду-
ваний, балакучий, ішов обік нього [7, с. 2]; Ста-
роста зустрів маршалка коло дверей канцелярії 
і живо простягнув йому обі руки. – А, вітаю 
коханого маршалка! [7, с. 150].

Як зазначають дослідники, у «характері ві-
тання відчувалися загальноєвропейські тенден-
ції. […] За переконанням І. Франка, це [рукостис-
кання. – Т.Б.] був закордонний звичай» [3, с. 174].

Сила потиску руки свідчила про соціальний 
статус мовців. Так особа вищого соціального ста-
тусу могла стиснути руку сильніше, а нижчого, 
навпаки, слабше, порівн.: Почувши від бурмістра, 
який гість є у нього в салоні, пан маршалок вле-
тів туди, як бомба, і кинувся до Рафаловича. – 
А, дуже мені приємно, дуже приємно, – мовив 
він, сильно стискаючи адвокатові руку, коли 
бурмістр представив їх одного одному. – Я мав 
уже те щастя пізнати пана меценаcа [7, с. 16]; 
– А, здорові були, Демку! – скрикнув він і подав 
йому руку. – Здорові, пане! – мовив Демко, обома 
своїми руками злегка стискаючи Євгенієву руку 
[7, с. 147]. Сучасні поведінкові норми вимагають 
«подавати долоню повним рішучим рухом, при 
цьому потиск повинен бути виразним, але корот-
ким і не надто міцним» [4, с. 69]. 

Показовим є те, що рукостискання застосову-
вали і під час вітання із жінками, а точніше – із 
незаміжніми паннами. На знак поваги заміжнім 
дамам чоловіки цілували руку, порівн.: Вийшли 
всі разом з Євгенієм, і тут він побачив знов Ре-
гіну. Була спокійна, як звичайно, тільки Євгенію 
видалось, що трохи блідша. Подала йому руку; 
її рука була гаряча [7, с. 49]; Вона тихо, лагід-
но всміхалася, подавала йому руку, часом про-
мовляла кілька слів, повних тихої щирості… 
 [7, с. 51]; Обід помалу доходив до кінця. Коли по-
дали індика, гостям поналивано шампана, і граф 
Кшивотульський підніс тост на здоров’я соле-
нізантки, оздоби польського жіноцтва, госпо-
дині повіту, пані маршалкової. Тост принято 
з ентузіазмом, граф поцілував руку господині, 
а за його прикладом робили се по черзі всі інші 
гості [7, с. 127]. Досліджуваний матеріал засвід-
чує намагання чоловіка (Євгенія) змінити невер-
бальну форму привітання після заміжжя Регіни: 
Коли тремтячим голосом поздоровив її, вона 
мовчки подала йому руку, обтягнену чорною 
нитяною рукавичкою. Він стиснув сю руку – 
не мав відваги піднести її до уст. Потім станув 
перед нею і мовчки дивився на неї [7, с. 74].

Рукостискання активно застосовували 
і в комунікативній ситуації завершення контак-
ту, яке заміняло, доповнювало, а часом і випе-
реджало словесні прощальні формули, напр.: 
Пан маршалок подав Вагманові ласкаво руку 
і вийшов геть [7, с. 125]; Та поки Євгеній на-
близився, граф щиро стиснув руку Вагмана, сів 

на свою бричку і за хвилю щез, лишаючи за со-
бою легеньку куряву змерзлого снігу [7, с. 155];  
Він дивувався своїй смілості, що міг так говори-
ти з нею, і прокинувся тільки тоді, коли вона, 
подаючи йому руку, промовила: – Дякую за су-
провід і прошу не йти зо мною далі. Отут за 
скрутом вулиці моє помешкання. До побачення 
[7, с. 50]; – Нічого, нічого! – мовила вона, лед-
ве переводячи дух. Потім подала йому руку. – 
Бувайте здорові! До побачення! [7, с. 51].

Варто зазначити, що аналізований невер-
бальний компонент є поліфункціональним. Він 
виступає не лише елементом стандартних кому-
нікативних ситуацій, а й служить засобом закрі-
плення важливих рішень, згоди. Наш матеріал 
свідчить про те, що наприкінці ХІХ ст. рукос-
тискання активно застосовували саме з цією 
метою, напр.: – Ну, коли ви хочете тут вес-
ти свою політику, мати свій вплив, то се вам 
може придатися. … Ну, то тут зараз про-
тив вас підіймуться всі – побачите. Прошу 
пам’ятати, що тих ваших противників я маю 
в кишені і готов допомогти вам. Євгеній мовчки 
стиснув Вагманову руку [7, с. 37]; Вчителька 
вивела його з того моментального остовпіння. –  
Ну, так, значить, добре, – мовила вона, вста-
ючи і подаючи йому руку. – Мої панночки не 
мають нічого против того [7, с. 46]; – А в такім 
разі ми погодимося! – радісно мовив маршалок 
і протягнув графові обі руки. Сей обтер паль-
ці правої руки серветою і подав її маршалкові  
[7, с. 126]; Граф мовчки подав руку йому, а потім 
президентові. Всі три панове поєднались. Се по-
єднання запечатало справу реформи повітових 
кас і справу Гриця Галабурди [7, с. 128].

Досить поширеним у середовищі галичан 
ХІХ ст. був уклін різної інтенсивності виконан-
ня. Уклін, як і рукостискання, був невід’ємним 
елементом стандартних комунікативних ситу-
ацій. Проте якщо рукостискання було властиве 
комунікантам однакового соціального статусу, 
то поклони здебільшого позначали нижчий со-
ціальний статус адресанта. М. Гавриш і Т. Ко-
валь виокремлюють кілька різновидів поклонів 
під час асиметричного спілкування: доземний 
(земний) уклін; поясний уклін; кидатися до ніг 
(навколішки, ниць), ставати на коліна. Дослід-
ниці зазначають, що «в асиметричних ситуаціях 
спілкування поклін разом із значенням поваги 
позначає ще й поклоніння перед вищим, визна-
ння нерівноправності, покірливість, смиренність, 
тому цей жест маркує соціально-підлеглого ко-
муніканта [1, с. 116–117]. Показовим у цьому ас-
пекті є коментар в аналізованому тексті самого 
Івана Франка: «Коли Євгеній переїздив попри 
них, вони [селяни. – Т.Б.] всі мов на команду 
низенько поклонилися йому, хоч, певно, ніхто 
з них не знав його. «Пан», – а вони з віку-правіку 
привикли низько кланятися всякому панові; се 
одинока «наука», одинока «цивілізація», яку 
передав їм двір» [7, с. 85].

Загалом взаємний уклін як етикетний знак 
поваги, шанування використовували чоловіки 
під час зустрічі, напр.: Двері широко отвори-
лися, і в отворі стояв пан маршалок Брикаль-
ський, вистроєний, пахучий, блискучий, усміх-
нений, щасливий. – Чи можу ввійти? – запитав, 
кланяючись. – Але ж прошу, прошу, – відповів 
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Євгеній і також легенько вклонився [7, с. 69]; 
Одного вечора, коли він уже був сам і мав за-
микати канцелярію, в дверях явився високий 
жид … і, поклонившися, зупинився мовчки коло 
дверей. – Чим можу вам служити? – промовив 
Євгеній, підходячи до нього ближче [7, с. 34].

Уклін був обов’язковим під час взаємо пред-
ставлення чоловіка і жінки. При цьому, якщо 
чоловіки кланялися, то жінкам достатньо було 
злегка кивнути головою, як-от: У Євгенія сер-
це забилося страшенно, … і він сам навіть 
не тямив, як і коли встав з місця, поклонився 
панночці і вислухав, як пані представляла їх 
одно одному: «Пан Євгеній Рафалович» – «Панна 
Регіна Твардовська» (46); – Регінко, то пан ме-
ценас Рафалович. То моя жінка. Вона склонила 
голову, не мовлячи ані слова [7, с. 64].

Подібне використання цього невербального 
знака спостерігаємо і в комунікативній ситуа-
ції завершення контакту, напр.: Він затремтів, 
уклонився їй, вона з ледве замітним усміхом 
кивнула йому головою, і він, весь тремтячи, 
в якійсь нетямі, не озираючись побіг наперед, 
немовби крив не знати який дорогий скарб  
[7, с. 43]; – Н-ні. Резолюцію дістанете на пись-
мі. До побачення. – Моє поважання! Євгеній 
уклонився і вийшов [7, с. 154].

Аналізований матеріал свідчить також про 
те, що поклони у деяких ситуаціях засвідчува-
ли готовність допомогти або вдячність за щось, 
напр.: – Але ж, Регінко… Ходи сюди! Позволь 
представити їх тобі. Пан Шнадельський. Пан 
Шварц. … Готові до всякої услуги, – правда, па-
нове?.. – О, з цілого серця! З дорогої душі! – хо-
ром сказали Шварц і Шнадельський, кланяючись 
[7, с. 136]; – З тою умовою, що за се друге зі-
брання ви берете на себе всю одвічальність. – 
Розуміється! Розуміється! Адже ж я скликаю 
його, то й одвічальність на мені! Кланяюся 
пану старості. Рад і з свого боку служити, чим 
тілько буду міг [7, с. 167]. Останній приклад вка-
зує на те, що цей невербальний знак за певних 
обставин спілкування міг дублюватися словесно 
самим мовцем. Досліджуваний матеріал фіксує 
також використання поклону як знак вибачення 
за нетактовну вербальну поведінку: – Невже се 
так! – скрикнув маршалок, зриваючися з міс-
ця, і тільки тоді похопився, що сей викрик 
був нетактовний. От тим-то він зараз сів і, 
кланяючись старості, мовив: – Дарують пан 
староста, се мені нехотя вирвалося [7, с. 151].

Розглянуті невербальні компоненти комуніка-
тивної поведінки галичан кінця ХІХ ст. у ситуа-
ції встановлення та завершення контакту часто 
супроводжувалися вставанням, яке, на переко-
нання дослідників, є не лише виявом уваги до 
співрозмовника, а насамперед – виявом власної 
гідності [5, с. 131]. Як і уклін, вставання чолові-
ка було обов’язковою вимогою етикету під час 
вітання з жінками або їх представлення, напр.: 
У Євгенія серце забилося страшенно, світ йому 
закрутився, очі застелило якимсь туманом, 
і він сам навіть не тямив, як і коли встав 
з місця, поклонився панночці і вислухав, як пані 
представляла їх одно одному: «Пан Євгеній Ра-
фалович» – «Панна Регіна Твардовська» [7, с. 46]. 
Та й загалом чоловіки повинні були стояти не 
лише під час вітання, а й доти, допоки жінка зна-

ходилась у приміщенні і сідала або йшла з ньо-
го: – Перепрошаю панів, але я сьогодні нездорова. 
Може б, панове були ласкаві забавлятися тро-
хи тихіше. Шварц і Шнадельський машинально 
обернулися на кріслах у той бік, відки почу-
ли голос, і тільки в слідуючій хвилі догадалися 
встати [7, с. 136]; Вона мовчить, мов не чує. 
Він наближається до неї, бере її за плечі і ви-
водить до салону. Присутні в салоні два панове 
встають із крісел і стоять весь час дальшої 
сцени [7, с. 188].

Натомість виявом цілковитої зневаги до адре-
сата мовлення було нехтування цим етикетним 
компонентом навіть за наявності вербальних ві-
тальних формул: – Добрий вечір пану меценасо-
ві! – мовив він, втикаючи насамперед свою голову 
до покою. – Можна ввійти? – Прошу! Добрий 
вечір! – мовив Євгеній не дуже-то приязно, не 
встаючи з місця [7, с. 60]. Отже маємо той випа-
док, коли невербальні засоби не доповнюють або 
заміщують словесне мовлення, а навпаки – супер-
ечать йому. Підсилює це суперечність і тон голосу.

Вставання під час розмови було незаперечною 
вказівкою на категоричний намір припинити 
спілкування: Він устав, даючи Вагманові знак, 
що їх розмова скінчена. Вагман устав також 
[7, с. 144]. При цьому, наприклад, поглядання на 
годинник, на нашу думку, могло пом’якшити ка-
тегоричність, даючи зрозуміти співрозмовнику, 
що в адресанта мовлення завершується час, а 
попереду є ще справи: Стальський усе ще опо-
відав міські сплітки і судові скандали…, коли 
Євгеній, випивши каву, зирнув на годинник. –  
Ну, пане Стальський, – мовив він устаючи, – 
дуже мені приємно в вашім товаристві, але пора 
мені до мойого готелю. …Євгеній подзвонив, за-
платив і вийшов. Йому хотілося спекатися 
Стальського, котрого балакання псувало йому 
пообідній гумор [7, с. 7].

Окрім розглянутих вище невербальних засо-
бів спілкування, варто звернути увагу на про-
ксемну поведінку галичан кінця ХІХ ст., яка була 
регламентована суворими етикетними нормами 
з одного боку, а з іншого, – обумовлена соціаль-
ними ролями співрозмовників. З огляду на те, що 
дослідження комунікативного простору потребує 
окремої розвідки, у цій публікації ми торкаємося 
лише загальних аспектів проксемної поведінки. 
Так, якщо здалеку можна було безслівно при-
вітатися поклоном або зніманням капелюха, то 
починати розмову на відстані не допускалося, 
а тому обов’язково треба було наблизитися до 
співрозмовника, напр.: Він озирнувся і побачив, 
як півперек вулиці, кланяючись капелюхом і ве-
село балакаючи, наближався до нього середньо-
го росту підстаркуватий панок [7, с. 1]; – Чим 
можу вам служити? – промовив Євгеній, під-
ходячи до нього ближче. – Я Вагман, – промовив 
жид, роблячи крок наперед [7, с. 34].

Натомість неочікуване втручання в інтимну 
просторову зону, до того ж із залученням інших 
невербальних засобів, могло спричинити спро-
тив співрозмовника, як-от: Потім він широко 
простер руки і кинувся на Євгенія. – Ха, ха, ха! 
Коханий меценасе! Позволь, нехай обійму тебе! 
Ха, ха, ха! Почтива душе! Ну, дай же поцілувати 
себе! І він стискав, майже душив Євгенія в своїх 
обіймах, незважаючи, що сей з зачудуванням 
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зробив крок узад, хоронячись перед вибухом його 
щирості, що відкрив уста для протесту і навіть 
руками силкувався легенько відсторонити пана 
маршалка, від якого зовсім не надіявся такої 
інтимності [7, с. 69]. Проте, як бачимо, вихова-
ний за тогочасними етикетними нормами, в обста-
винах спілкування з особою, вищою за соціальним 
статусом, Євгеній чинив цей спротив «легенько».

З погляду проксеміки важливе значення має 
розміщення людей за столом, оскільки «місце за 
столом здатне позначати статус комунікантів: 
хто сидить за чільним місцем, той володіє ви-
щим соціальним статусом» [2, с. 27]. Показовим 
у цьому аспекті є зафіксований нами приклад: 
До обіду покликано при ударі шостої. Графа 
Кшивотульського посаджено на чільнім місці, 
праворуч пані соленізантки. Ліворуч неї сів пан 
президент, а праворуч графа засів господар дому. 
Далі позасідала решта товариства – розумі-
ється, самі «свої», гербові, nati et possessionati. 
Другий стіл, для панських офіціалістів і мен-
ше видних гостей, був заставлений у офіцинах, 
а третій, для візників і двірні – в челядній. 
Пані маршалкова строго перестерігала звичаю 
і етикети. Перший стіл мав, по старому зви-
чаю, мати дванадцять «дань», другий шість, 
а третій три [7, с. 125]. Отже, з одного боку, 
уявлення про простір впливають на соціальний 
устрій, на формування міжособистісних стосун-

ків, з іншого, – і сама проксемна поведінка де-
термінована соціальними, гендерними чинника-
ми, певною комунікативною ситуацією тощо.

Висновки і перспективи. Отже, проведене до-
слідження показало, що невербальна комуніка-
тивна поведінка галицьких містян кінця ХІХ ст., 
зокрема її етикетна сфера, була чітко регламен-
тована нормами поведінки та виховання. З-поміж 
розмаїття усіх невербальних засобів у стандарт-
них комунікативних ситуаціях (встановлення 
та завершення контакту та ін.) найбільш поши-
реними були рукостискання, поклони, вставання, 
а також засоби проксеміки. Очевидно, що проана-
лізованими етикетними невербальними засобами 
послуговувалися представники різних національ-
ностей, а тому можна говорити про вплив євро-
пейської традиції на поведінкові норми галицьких 
містян кінця ХІХ ст. поряд із збереженням на-
ціональної специфіки. Безперечно, запропоноване 
дослідження не охоплює усіх особливостей кому-
нікативної поведінки галичан зазначеного періоду, 
яку необхідно розглядати у загальноукраїнському 
контексті. Перспективу подальших досліджень 
вбачаємо у з’ясуванні інших особливостей невер-
бальної комунікативної поведінки галичан кінця 
ХІХ ст., що буде охоплювати не лише етикет, а 
й сферу повсякденного спілкування та дасть змо-
гу виявити національно-культурні особливості ко-
мунікативної поведінки українців.
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ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ГАЛИЧАН КОНЦА ХІХ В. (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
ИВАНА ФРАНКО «ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ТРОПЫ»)

Аннотация
В статье проанализированы особенности невербального коммуникатив-ного поведения галичан конца 
XIX в., в частности в области этикета. Выделены наиболее распространенные жесты, которые использо-
вали галицкие горожане в стандартных коммуникативных ситуациях (установление / завершение кон-
такта и др.). Среди них рукопожатие, поклоны, вставание, а также средства проксемики. Выяснено, что 
этикетные жесты, как правило, полифункциональны. Использование этих невербальных средств было 
детерминировано не только ситуацией общения, но и социальными, гендерными и другими факторами.
Ключевые слова: невербальное коммуникативное поведение, жесты, проксемика, этикет, стандартные 
коммуникативные ситуации.
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FEATURES THE GALICIANS’ NONVERBAL COMMUNICATIVE  
BEHAVIOR OF THE LATE 19TH CENTURY (BASED ON THE TALE  
«CROSS PATHS» BY IVAN FRANKO)

Summary
The article analyzes the features of Galicians’ non-verbal communicative behavior of the late 19th cen-
tury, in particular in the field of etiquette. The most common gestures that Galician townspeople used in 
standard communicative situations (establishing / completing contact, etc.) are highlighted. Among them, 
a handshake, bows, stands and means of proxemics. It was found out that etiquette gestures, as a rule, are 
multifunctional. The use of these non-verbal means was determined not only by the situation of commu-
nication, but also by social, gender, and other factors.
Keywords: non-verbal communicative behavior, gestures, proxemics, etiquette, standard communicative 
situations.
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ПРОБЛЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОСЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ФАЗОВОСТІ  
У ЛІНГВІСТИЦІ

Білозір О.С.
Криворізька Центрально-Міська гімназія

В поданій статті розглядається проблема функціонально-семантичних полів у лінгвістиці та їх місце у 
функціональній граматиці. Подані системні ознаки функціонально-семантичних полів. У досліджені роз-
глянуто угрупування та структурні компоненти функціонально-семантичних полів. Виокремлено фазові 
значення та їх характеристика, а також визначені компоненти функціонально-семантичного поля фазо-
вості. Зроблено висновок, що базою для виділення певного функціонально-семантичного поля у мові є гра-
матична категорія, синтаксична конструкція або комплекс таких конструкцій та інші граматичні засоби 
разом із взаємодіючими з ними на семантичній основі елементами різних рівнів системи мови.
Ключові слова: лінгвістика, функціонально-семантичне поле, фазовість, угрупування, компоненти.
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Постановка проблеми. У сучасному мо-
вознавстві відкрились нові перспекти-

ви, пов’язані з дослідженням проблеми функ-
ціонально-семантичного поля (ФСП) фазовості 
у лінгвістиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Певні шляхи вирішення проблеми функціональ-
но-семантичних полів у лінгвістиці шукаються 
і сьогодні, про це свідчать роботи Т.В. Булигі-
ної, М.Я. Гловинської, Н.В. Ільків, О.В. Падучевої, 
В.А. Погосяна та інших науковців. Проблемою 
фазовості в різний час цікавилися багато лінгвіс-
тів: Б.М. Балін, О.В. Бондарко, В.В. Виноградов, 
Ю.С. Маслов, В.П. Недялков, Н.Б. Телін, О.М. Ти-
хонов, Ф.А. Равен, В. Фляйшер, Т.Б. Черкасова, 
М.О. Шелякін тощо. Кожен з дослідників вио-
кремлює різну кількість фаз, дають їм інші назви.

О.В. Бондарко під функціонально-семантичним 
полем розумів систему різнорівневих мовних оди-
ниць (лексичних, морфологічних, синтаксичних), 
здатних виконувати одну спільну функцію на 
основі спільності категоріального змісту [3, с. 14].

Функціонально-семантичне поле – двосторон-
ня одиниця, що об’єднує інваріантне значення 
і різносторонні формальні засоби його виражен-
ня. На відміну від семантичної категорії функціо-

нально-семантичне поле відображає специфічну 
побудову і специфічне функціонування семан-
тичної категорії у порівнюваних мовах [7, с. 15].

Функціонально-семантичне поле починаль-
ності в німецькій мові у зіставленні з англій-
ською мовою розглядала у своєму дослідженні 
[6] І.Г. Воротнікова.

Функціонально-семантичне поле розглядаєть-
ся у лінгвістиці як своєрідне угруповання мовних 
елементів, якому властиві такі риси [6, c. 7]: 

– наявність спільних інваріантних функцій 
у елементів, які утворюють певне угруповання; 

– взаємодія не тільки однорядних, а й нерів-
норядних елементів, зокрема, граматичних і лек-
сичних; 

– членування поля відповідно до принципу його 
структурної організації на центр і периферію. 

Проведені дослідження мають велике значен-
ня для лінгвістики.

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. Дослідження функціонально-
семантичного поля фазовості обумовлено відсут-
ністю наукових робіт з даної проблеми в області 
граматики як англійської, так і німецької мови; 
але вимагає уваги до себе, оскільки фазовість, 
поряд з іншими функціонально-семантичними 
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категоріями, передає семантичну багатогран-
ність лексем, що характеризують різні відтінки 
дії. Тому необхідне комплексне дослідження за-
собів, що формують функціонально-семантичне 
поле фазовості в германських мовах, у ході якого 
проаналізувати роль, місце і характерні особли-
вості конституентів поля.

Мета статті є виявлення характерних особли-
востей, структури та компонентів функціональ-
но-семантичного поля фазовості.

Виклад основного матеріалу. Функціональна 
граматика трактується як граматика, а) орієнто-
вана на опис закономірностей і правил функці-
онування граматичних одиниць, що (у взаємодії 
з одиницями різних рівнів мовної системи) пе-
редають зміст висловлювання, і як граматика, 
б) що включає опис функцій мовних засобів не 
тільки в напрямку від засобів до функцій, але 
й від функцій до засобів [4, с. 3].

Основним принципом побудови функціональ-
ної граматики є опис системи функціонально-се-
мантичних полів в англійській та німецьких мовах 
(таких, як аспектуальність, темпоральність, пер-
сональність, кондиціональність та ін.). З цією осно-
вою поданого варіанта функціональної граматики 
пов’язані й інші особливості: розмежування і спів-
відношення мовного й розумового (понятійного, 
значущого) змісту, трактування рівня функціону-
вання граматичних одиниць у висловлюваннях як 
особливого рівня їх існування та опису.

Принцип «від функції до засобу» може бути 
провідним у граматиці і специфіка функціональ-
ної граматики виявляється в реалізації саме цього 
принципу. Опис граматичної будови мови включе-
ний в загальну систему функціональної граматики.

Граматична побудова мови характеризуєть-
ся структурою, в якій виділяються: «а) центр, 
де зосереджені специфічні ознаки граматики, на 
відміну від лексики, та б) периферія, де пред-
ставлені єдності, які поєднують ознаки грамати-
ки та лексики (наприклад, лексико-граматичні 
розряди різних ступенів)» [2, с. 4]. Передумови 
взаємодії граматики та лексики лежать в основі 
самої структури граматичного устрою.

Граматичний устрій включає різні типи сис-
темно-структурної організації категоріальних 
явищ – не тільки системи (підсистеми) у рамках 
окремих мовних рівнів, але і міжрівневі, різнорів-
неві системи, основані на об’єднанні й взаємодії 
морфологічних, синтаксичних, словотворчих, лек-
сико-граматичних та лексичних елементів. Такі 
системи – двобічні змістово-формальні єдності, які 
формуються граматичними одиницями, класами 
та категоріями разом із взаємодіючими з ними на 
семантичній основі засобами різних мовних рівнів, 
прийнято називати функціонально-семантичними 
полями. Система ФСП в англійській мові відно-
ситься до граматичної будови мови, представляє 
собою особливий її аспект – семантично об’єднані 
різнорівневі мовні елементи (з граматичною осно-
вою), утворюючи той потенціал функцій і засобів, 
котрий реалізується в мові.

Кожна граматика містить у собі функціональ-
ний аспект. Він так або інакше поданий і в фор-
мальній за походженням граматиці, тобто в гра-
матиці, що послідовно рухається від форми до 
значення. Якщо функціонування граматичних 
одиниць у взаємодії з елементами різних мов-

них рівнів стає спеціальним об’єктом аналізу, то, 
доведено, що йдеться мова про суттєві ознаки 
функціональної граматики. Якщо ж крім напрям-
ку від форми до семантики в граматичному описі 
використовується протилежний напрямок – від 
семантичних категорій до формальних засобів 
їх вираження, то тип функціональної граматики 
виступає у всій повноті своїх ознак 

Поняття функціонально-семантичного поля 
відображає явище взаємодії елементів різних 
мовних рівнів, що в повній мірі розкриваються 
при їх функціонуванні в мові. Але системно-мов-
ні основи єдності типу функціонально-семантич-
ного поля закладені у самому ядрі граматичної 
будови мови, ядрі граматичної категоріальності.

Таким чином, граматичний устрій мови має 
«польову» структуру з максимально грамати-
калізованим ядром та лексико-граматичною пе-
риферією. Ця частина граматики включається 
у більш широку сферу будови мови, що охоплює 
все категоріальне не тільки в граматиці, але 
й в лексиці, а також у фонетиці. Граматична ка-
тегоріальність і граматична будова мови являють 
собою центр, ядро більш ширшої сфери мовлен-
нєвої категоріальності і мовленнєвої будови.

Граматичні одиниці, класи та категорії є осно-
вними носіями особисто граматичної семанти-
ки – категоріальних значень. Ці значення містять 
в собі понятійне ядро, мають понятійну основу – 
усе це суто мовні закономірності.

«В змісті граматичних класів та категорій дру-
горядну або домінуючу функцію можуть викону-
вати, поряд із семантичними, також і внутріш-
ньомовні структурні функції, які не пов’язані 
безпосередньо з розумовим (понятійним) зміс-
том і не відображають позамовних відношень» 
[1, с. 84]. Це посилює особисто мовну специфіку 
граматичної будови.

Звернення до правил функціонування грама-
тичних одиниць вимагає виходу в широку галузь 
взаємодії елементів різних рівнів і аспектів мови 
у висловлюванні. Система граматичних одиниць, 
класів і категорій разом з правилами їх функціону-
вання – це не найвища «позиція» у всьому тому, що 
пов’язане з мовою та з її використанням. Ця систе-
ма підпорядкована тому, для чого вона служить, – 
формуванню та вираженню (у взаємодії з лексикою 
і з опорою на лексику) розумового змісту.

При такому розумінні граматики в її сферу 
включається широке коло проблем співвідно-
шення понятійних категорій та їх мовленнєвого 
втілення, їх мовної семантичної інтерпретації 
у змісті категорій англійської мови.

Розробка цих питань входить в особливу об-
ласть граматики – функціональну граматику, спе-
ціально орієнтовану на вивчення та опис законо-
мірностей функціонування одиниць граматичної 
будови мови для вираження розумового змісту.

В сучасній лінгвістиці існують різні напрямки 
функціональної граматики. На відміну від «ряду 
функціонально-граматичних концепцій (напри-
клад, від концепції А. Мартіне, де значна ува-
га у сфері граматики концентрується на ролі 
того чи іншого елемента в реченні, до концепції 
С. Діка, яка фактично в багатьох відношеннях 
зберігає зв’язок із трансформаційним синтак-
сисом) тлумачення функціональної граматики, 
характеризується орієнтуванням на поняття 
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функціонально-семантичного поля, яке дає сис-
темність матеріалу для аналізу функцій одиниць 
різних рівнів будови мови» [5, с. 137].

ФСП – групування граматичних та «буді-
вельних» лексичних одиниць, а також різних 
комбінованих (лексико-синтаксичних) засобів 
англійської мови, які ґрунтуються на певній се-
мантичній категорії і взаємодіють на основі за-
гальності їх семантичних функцій. Кожне поле 
містить систему типів, різновидів та варіантів 
визначеної семантичної категорії, що відповіда-
ють різноманітним формальним засобам їх вира-
ження. ФСП – єдності двопланові, вони мають не 
тільки план змісту, але і план вираження.

Поняття ФСП пов’язано з уявленням про де-
який простір. В умовному просторі функцій за-
собів визначається конфігурація центральних 
та периферійних компонентів поля, виділяються 
зони перетинання з іншими полями.

У граматиці, котра ґрунтується на понятті 
ФСП, принцип системності поширюється на на-
ступні аспекти аналізу:

– розгляд поля як системи особливого типу 
(гетерогенної з точки зору структурно-рівневих 
ознак її компонентів);

– аналіз структури єдностей (моноцентрич-
ної та поліцентричної);

– тлумачення плану змісту ФСП (на основі 
комплексу відмінних ознак) як багатоступінчас-
тої ієрархічної системи семантичної варіативнос-
ті (субкатегоріальності), співвіднесеної з варіа-
тивністю засобів формального вираження;

– вивчення взаємних відносин (пересічен-
ня) ФСП, розгляд їх комплексів та групувань, і, 
нарешті, уявлення визначеної сукупності ФСП 
як системи;

– дослідження системної організації семан-
тичних функцій.

Будь-яка система має ознаку цілісності. Її ви-
явлення в різних системах може відрізнятися 
суттєвими особливостями. В функціонально-се-
мантичному полі дана ознака характеризує зміст 
поля, яке базується на визначеній семантичній 
категорії. Що ж стосується засобів формального 
вираження, то їх сукупність позбавлена ціліснос-
ті, оскільки вони відносяться до різних мовних 
рівнів та за своєю структурою різнотипні.

Функціонально-семантичне поле – це двобіч-
на (змістово-формальна) єдність, що формується 
граматичними (морфологічними та синтаксични-
ми) засобами мови разом із взаємодіючими з ними 
лексичними, лексико-граматичними та слово-
твірними елементами, які відносяться до тієї ж 
семантичної зони.

Функціонально-семантичні поля утворюють 
у мові (на змістові основі) певні угрупування 
[5, с. 152–154]:

– ФСП із предикативним ядром;
– ФСП із суб’єктно-об’єктним (предикативно-

суб’єктним та предикативно-об’єктним) ядром;
– ФСП із якісно-кількісним ядром: якість, 

кількість, компаративність;
– ФСП з обставинним ядром локативнос-

ті; комплекс полів обумовленості (поля причини, 
мети, умови, поступливості, наслідків).

У системі функціонально-семантичних полів 
ФСП фазовості відноситься до першого угрупу-
вання. В дане угрупування входять [5, с. 52]:

а) комплекс полів аспектуальних та аспекту-
ально-темпоральних відношень: аспектуальні поля, 
часова локалізованність – фазовість, таксис, темпо-
ральність в її зв’язках з аспектуальністю та іншими 
полями які відносяться до цього комплексу;

б) темпоральність, модальність;
в) комплекс полів, що пов’язують предика-

тивність із суб’єктністю та об’єктністю: персо-
нальність, залоговість (активність / пасивність, 
зворотність, перехідність/ неперехідність).

Зв’язки системного членування ФСП з семан-
тичною структурою речення із семантикою час-
тин мови та їх граматичних категорій, як було по-
казано раніше, не набувають характеру повного 
й послідовного паралелізму, але загальні тенден-
ції, значні перетинання в цих членуваннях явні. 
Це не дивно. Семантичні категорії, які лежать 
в основі ФСП, беруть початок і в семантичній 
структурі речення-висловлювання, і в пов’язаній 
з цією структурою семантиці частин мови та їх 
категорій (орієнтованих на певні функції в се-
мантичній структурі речення-висловлювання).

Фактично всі подані «сфери членуван-
ня – членування семантичної структури речення 
та членування в семантиці частин мови і прита-
манних їм категорій являють собою різні аспекти 
системи розумово-мовної категоризації, яка ві-
дображає членування і зв’язки явищ немовно-
го світу у сприйнятті людини та орієнтується на 
системну організацію мовних значень» [5, с. 158].

Підкреслимо ще раз: в основу опису ФСП у на-
прямку від семантики до формальних засобів її 
вираження закладено (у тому типі функціональної 
граматики, о котрій йдеться мова) не все взагалі, 
не абиякий зміст, котрий можна добути з вислов-
лювань англійською мовою, а лише категоріальний 
зміст, отже той, котрий знаходить втілення в зна-
ченнях граматичних форм і категорій, в грама-
тичних словах, у спеціальних типах синтаксичних 
конструкцій, або значеннях лексико-граматичних 
розрядів. Саме на цій основі виділяються ФСІ І, які 
описуються у граматиці даного типу.

Таким чином, виділення й опис ФСП в герман-
ських мовах ґрунтуються на категоріальній осно-
ві (тільки більш ширшій, ніж окремі граматичні 
категорії та форми). Отже, опис ФСП будуються 
на категоріальній основі, єдиної для граматики 
в цілому. Цей висновок не суперечить напрямку 
аналізу «від семантики до форми», який є харак-
терним для функціональної граматики (поряд із 
напрямком «від форми до семантики»), оскільки 
сама семантика, про яку йдеться мова, основа-
на на граматичній категоріальності: це семанти-
ка, яка висловлюється граматичними одиницями, 
класами та категоріями у взаємодії з мовними за-
собами різних рівнів, які входять до складу ФСП.

Базою для виділення певного ФСП у мові є гра-
матична категорія, синтаксична конструкція або 
комплекс таких конструкцій та інші граматичні за-
соби разом із взаємодіючими з ними на семантич-
ній основі елементами різних рівнів системи мови.

Одним із компонентів якісної аспектуальнос-
ті ФСП є фазова (інакше фазисна) детермінація.  
«Ця детермінація являє собою виділення однієї 
з фаз протікання дії або стану – початкової, серед-
инної або завершальної. Виділення завершальної 
фази дії практично часто з’єднується із значенням 
досягнення межі або наближення до межі. Виді-
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лення серединної фази, тобто «інтратермінальний» 
розгляд дії (розгляд intra terminos – десь «між» 
початковою та завершальною межею), відповідно 
зливається із значенням недосягнення межі, неза-
вершеності. Тільки виділення початкової фази дії 
або стану дає більш самостійне аспектуальне зна-
чення – інгресивне (інцептивне) широко представ-
лене в самих різних мовах» [5, с. 201].

Спираючись на ці теоретичні положення, до-
ведемо, що фазові значення, котрі приєднались 
до значень предикативних, передусім дієслівних 
лексем, характеризують етапи протікання дії.

Meта опису наступна:
– характеристика систем фазових значень;
– визначення тих лексико-граматичних, 

граматичних, контекстуальних та лексичних за-
собів, котрі використовуються у висловлюванні 
для вираження вказаних значень;

– опис особливостей вживання конкретних 
фазових показників.

До фазових прийнято відносити значення «to 
start», «to continue», «to stop», котрі збігають-
ся із значенням відповідних англійських дієс-
лів у багатьох випадках їх застосування. Фазові 
значення утворюють систему, в якій початковим 
та найпростішим являється значення «to start». 
Як похідне можна розглянути значення «to stop», 
що тлумачиться як «not to start», та значення «to 
continue», яке тлумачиться, як «not to continue» 
і відповідно як «not to start». Таким чином, зна-
чення «to start» є основним компонентом усіх 
трьох фазових значень.

Звичайно, фазові значення кваліфікують-
ся як предикати, котрі утворюють семантичний 
центр пропозиції, яка висловлюється у реченні. 
Разом з цим ці значення, поряд із модальними 
та каузативними, завжди супроводжують інші 
предикати, що дозволяє їх кваліфікувати як 
«предикативні» значення. «Для характеристики 
предикативних значень можна використовува-
ти такі терміни, як непредикативний функтор 
та оператор» [5, с. 205]. Використовуючи термін 
оператор, маємо на увазі, що фазові значення – 
це семантичні одновалентні оператори.

Взаємодія фазових значень не тільки з пред-
икатом, а й з всією ситуацією – факт дуже при-
вабливий, оскільки він вимагає при описі цих 
значень, як і будь-яких інших аспектуальних зна-
чень, як мінімум, враховувати наступні фактори:

1) лексичне значення предикативного слова 
(дієслова);

2) денотативний статус актантів предиката;
3) наявність аспектуально релевантних об-

ставин; видочасове значення дієслівної форми.
Будь-яке з трьох фазових значень володіє 

здібністю приєднуватися до значень предикатив-
них, головним чином дієслів, котрі в силу своїх 
семантичних особливостей, поєднуються з цими 
значеннями. Проте, «фазові значення не просто 
приєднуються до дієслова, а й нашаровуються на 
ситуацію, яка виражається в реченні» [5, с. 207].

Фазові значення, як і будь-які операторні зна-
чення, співвідносяться з поняттям ФСП. ФСП фа-
зовості складається з трьох компонентів. Перший 
компонент – семантичні класи предикативних 
слів з основним дієсловом, котрі сполучаються 
з фазовими значеннями; другий компонент – лек-
сико-граматичні, граматичні та контекстуальні 

засоби, котрі в тій чи іншій мірі використовуються 
для висловлювання фазових значень; третій ком-
понент – слова та словосполучення, які лексично 
виражають фазові значення і відповідно сполуча-
ються з семантичними класами дієслів, що утво-
рюють перший компонент ФСП.

Наведемо характеристику усіх компонентів 
ФСП фазовості.

Якщо погодитися з тим, що фазові значен-
ня відповідають етапам дії у часі, то, очевидно, 
що поєднуватися з цими значеннями можуть 
дієслова, які означають дію, а та в свою чергу 
локалізується у часі, за своєю природою може 
припинятися або поновлюватися. Дієслова, які 
означають локалізованість дії у часі, поєднують-
ся з фазовими дієсловами. Справа в тому, що ло-
калізовані дії у часі можуть бути двох видів. Одні 
дії майже не мають часової тривалості. Час їх 
здійснення співвідноситься з точкою на часовій 
осі, інакше з моментом часу. Це миттєві дії, котрі 
виконуються «одним рухом, за один раз».

В інших дій час здійснення являє собою відрі-
зок, який можна відкласти на часовій осі, і котрий, 
таким чином, являє собою певний період часу.  
Це не миттєва, або тривала дія, а дія яка відбу-
вається протягом певного, встановленого періоду.

Тільки у локалізованих у часі діях можна ви-
ділити етапи, котрі прийнято називати фазами, і, 
відповідно, тільки ці дії поєднуються з фазовими 
значеннями:

e.g. A girl began to write a letter.
A girl continued to write a letter.
A girl finished to write a letter.
z.b. Das Mдdchen beginnt den Brief zu chreiben.
Das Mдdchen schreibt den Brief weiter.
Das Mдdchen endet den Brief.
Висновки і пропозиції. Функціональна грама-

тика має певні системні ознаки:
– що включає опис семантичних катего-

рій, які спираються на різні засоби граматичних 
висловлювань в мові, в їх взаємодії із засобами 
лексичними та контекстуальними (мова йде про 
систему функціонально-семантичних полів);

– яка спрямована на опис закономірностей 
та правил функціонування граматичних форм 
та конструкцій, взаємодіючих з одиницями різ-
них рівнів мовної системи в передачі змісту ви-
словлювання.

Базою для виділення певного ФСП у мові є гра-
матична категорія, синтаксична конструкція або 
комплекс таких конструкцій та інші граматичні за-
соби разом із взаємодіючими з ними на семантич-
ній основі елементами різних рівнів системи мови.

Функціонально-семантичне поле яке є об’єк-
том вивчення функціональної граматики має три 
характерні структурні компоненти: семантичні 
класи предикативних слів з основним дієсловом, 
котрі сполучаються з фазовими значеннями; 
лексико-граматичні, граматичні та контексту-
альні засоби, котрі в тій чи іншій мірі викорис-
товуються для висловлювання фазових значень; 
слова та словосполучення, які лексично виража-
ють фазові значення і відповідно сполучаються 
з семантичними класами дієслів. 

Перспективу подальших наукових досліджень 
вбачаємо в розробці методичних рекомендацій 
при вивчені теоретичної та практичної грамати-
ки германських мов.
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ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ФАЗОВОСТИ  
В ЛИНГВИСТИКЕ

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема функционально-семантических полей в лингвистике и их 
место в функциональной грамматике. Представленные системные признаки функционально-семанти-
ческих полей. В исследовании рассмотрены группировки и структурные компоненты функциональ-
но-семантических полей. Выделены фазовые значения и их характеристика, а также определены 
компоненты функционально-семантического поля фазовости. Сделан вывод, что базой для выделения 
определенного функционально-семантического поля в языке есть грамматическая категория, синтак-
сическая конструкция или комплекс таких конструкций и другие грамматические средства вместе 
с взаимодействующими с ними на семантической основе элементами различных уровней системы 
языка.
Ключевые слова: лингвистика, функционально-семантическое поле, фазовость, группировка, компо-
ненты.

Bilozir O.S.
Kryvyi Rih Central City Gymnasia

PROBLEM OF FUNCTIONALSEMANTIC FIELD OF PHASE  
IN LINGUISTICS

Summary
The problem of functional-semantic fields in linguistics and their place in functional grammar is rew-
ied in this article . The systemic features of functional-semantic fields are presented. The grouping and 
structural components of functional semantic fields are considered in the research. The phase values and 
their characteristics are singled out, components of the functional-semantic field of phase are defined too.
It is concluded that the basis for the exudation of the certain functional-semantic field in the language is 
the grammatical category, the syntactic structure or a complex of such structures and other grammatical 
means together with the semantically interacting elements of various levels of the language system.
Keywords: linguistics, functional-semantic field, phase, grouping, compo-nents.
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ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ  
(НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ ДЛЯ ДІТЕЙ ДЖ. БІНГ «MOLLY MOON’S 

HYPNOTIC TIMETRAVEL ADVENTURE» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)

Голуб О.М., Жукова М.К.
Донбаський державний педагогічний університет

Автори розглядають особливості перекладу художніх творів для дітей, викликані необхідністю врахову-
вати інтелектуальні, культурні, психічні та інші аспекти особистості адресата. Вказано, що, на відміну від 
перекладу творів для дорослих, у перекладі дитячої літератури допускається «локалізація». Окреслено 
шляхи введення реалій у текст оригіналу. Проаналізовано способи передачі реалій у перекладі дитячої лі-
тератури. Систематизовано способи передачі реалій у перекладі роману для дітей Дж. Бінг «Molly Moon’s 
Hypnotic Time Travel Adventure» українською.
Ключові слова: дитяча література, реалія, транскрипція, дескриптивна перифраза, гіперонімічне пере-
йменування.

Постановка проблеми. Стрімке зростан-
ня кількості виданих перекладних творів 

в Україні і стабільний попит на них висуває сер-
йозні вимоги до якості перекладів. І якщо вимоги 
до якості перекладів творів для дорослих постій-
но розробляються, удосконалюються, деталізу-
ються, обговорюються перекладачами та видав-
цями, проблеми перекладу дитячої літератури 
нечасто потрапляють у поле зору фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Корисними для власного дослідження проблем 
перекладу літератури для дітей вважаємо до-
робок А.Є. Потапової [4; 5], О.В. Ребрія [6] та ін. 
В аналізі проблем, пов’язаних з передачею реа-
лій у перекладах українською, автори спиралися 
на розвідки Р.П. Зорівчак [3], а також С.П. Фло-
ріна і С.І. Власова [7].

Виділення невирішених раніше частин загаль
ної проблеми. Переклад сучасних творів для дітей 
українською мовою залишається тією галуззю пе-
рекладознавства, що містить багато нерозв’язаних 
питань. Наприклад, передача онімів, у тому чис-
лі «промовистих власних назв», неологізмів та ін.  
Актуальною на сучасному етапі розвитку літера-
тури для дітей і перекладознавства вважаємо про-
блему введення і передачі реалій у перекладах ди-
тячих творів українською мовою.

Мета статті. Запропонована розвідка спрямова-
на на аналіз таких питань: які особливості адресата 
художнього твору має враховувати у роботі пере-
кладач, які способи введення реалій у текст оригі-
налу використовує автор, якими способами передає 
ці реалії перекладач творів для дітей. Дослідження 
проводилося на матеріалі роману Дж. Бінг «Molly 
Moon’s Hypnotic Time Travel Adventure» [8] і його 
україномовного перекладу [1].

Виклад основного матеріалу. Специфікою пе-
рекладу творів для дітей є те, що перекладач 
завжди повинен тримати у фокусі своєї уваги 
адресата перекладу, враховувати вікові, пси-
хологічні, інтелектуальні, культурні та інші ас-
пекти особистості юного читача. Звідси випливає 
більша, порівняно із перекладачем літератури 
для дорослих, свобода у поводженні із текстом 
оригіналу. Так, наприклад, якщо стандартною 
характеристикою перекладу творів для дорос-
лих є його «не локалізованість» [2, с. 36], пере-
клад творів для дітей «може враховувати місцеві 

культурні норми мови перекладу з метою набли-
ження тексту до дитини для кращого розуміння» 
[2, с. 41]. Знаючи перераховані вище особливості 
особистості читача, перекладач послуговується 
певною мірою свободи, аби адаптувати художній 
твір до інтелектуального рівня, культури, осо-
бливостей світосприймання дітей, котрі читають 
цей твір мовою перекладу. Звичайно, надмірне 
«одомашнення» матиме негативні наслідки – ди-
тина-читач не розвиватиметься, не пізнаватиме 
нову культуру, не відчуватиме радості відкрит-
тя, якщо художній твір, який окрім естетичних, 
дидактичних й інших функцій має виконувати 
ще й інтелектуальну, – оперуватиме лише зна-
йомим дитині колом понять.

Проте і надвелика кількість нових понять не 
є бажаною, оскільки це може відвернути дітей 
від читання. Тобто завданням перекладача творів 
дитячої літератури є визначення того кола нових 
понять, які підлягатимуть локалізації, поясню-
ватимуться у тексті, або розтлумачуватимуться 
у примітках, коментарях тощо. На конкретних 
інструментах введення реалій у текст перекладу 
зупинимося пізніше. Особливо актуальними окрес-
лені аспекти перекладу творів для дітей стають 
з огляду на функції, виконувані літературою для 
дітей, яка сприяє формуванню словникового за-
пасу, створенню мовної картини світу маленької 
людини, закладає основи культурного середовища, 
привчає дітей до скарбів своєї (а у випадку пере-
кладної літератури – іншомовної) культури, зна-
йомить дитину з усіма пластами лексики, сприяє 
засвоєнню стилістики та фразеології [4, с. 4].

Адаптацію у перекладі текстів для дітей не 
вважаємо чимось неправильним, оскільки засто-
сування її спрямоване на врахування світогляд-
них, культурних особливостей, ціннісних орієн-
тирів юних читачів-носіїв цільової культури.

Складністю у роботі перекладача дитячої літе-
ратури вважаємо передачу реалій. Не називаємо 
цей процес перекладом, оскільки вважаємо, що пе-
реклад реалій, у традиційному розумінні терміна, 
неможливий. Щоб наочно продемонструвати цей 
процес, звернемося до україномовного перекладу 
роману для дітей англійської письменниці Джор-
джії Бінг [1]. Головна героїня цього роману – Моллі 
Мун – англійська школярка, котра через низку об-
ставин (у тому числі магічних), опиняється в Індії, 
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де і відбуваються основні події твору. Саме для того, 
аби максимально наблизити юних читачів до куль-
тури і побуту цієї країни, авторка вводить у текст 
потужний прошарок реалій на позначення різних 
об’єктів і явищ, характерних для індійської куль-
тури. При перекладі англомовного твору для дітей 
українською спостерігаємо подвійну кодифікацію: 
індійське слово вплітається у текст англійською 
мовою, а потім передається українською. Тобто 
у процесі написання роману авторка сама визна-
чала, які реалії з життя в Індії є знайомими чи-
тачам англомовного оригіналу, які потребують по-
яснення, особливих засобів введення у текст тощо. 
Але у перекладі українською мовою це завдання 
покладається на перекладача: у кожному конкрет-
ному випадку визначити, чи знайомою є реалія ді-
тям середнього шкільного віку (відповідно, можна 
застосувати транскрипцію), чи зрозуміють вони її 
значення з контексту, чи, можливо, необхідно вда-
тися до інших шляхів передачі реалії, бажано та-
ких, щоб забезпечували передачу і смислу реалії, 
і національного колориту.

В оригінальному тексті роману для дітей 
Дж. Бінг «Моллі Мун і дивовижні часомандри» 
трапляються 83 реалії, пов’язані з культурою 
і побутом Індії, причому оскільки описані автор-
кою події відбуваються у різні історичні епохи, 
не всі реалії стосуються сучасного життя цієї 
країни. Вже в англомовному оригіналі спостері-
гаємо застосування особливих шляхів введення 
реалії у текст. Йдеться, передусім, про виділен-
ня реалій курсивом у тексті оригіналу, напри-
клад: ‘It was now a fully fledged tourist attraction, 
with stallholders outside the gates selling balloons, 
postcards, souvenirs, drinks, batasha – candy floss, 
nuts and sweets’ [8, с. 115]. Бачимо, що автор-
ка вважає за доцільне подати пояснення реалії. 
У лінгвокраїнознавчому словнику знаходимо таку 
словникову статтю: «Батаса – тістечко типу безе. 
Готується на основі цукрового сиропу» [9, с. 69]. 
У перекладі застосовано метод уподібнення: «Те-
пер це був доволі великий туристичний центр із 
крамничками за брамою, де продавали повітряні 
кульки, листівки, сувеніри, напої, цукрову вату, 
горіхи й солодощі» [1, с. 92]. Часто в авторському 
оригіналі пояснення реалій виділяється комами 
або тире, а також містить синонім або родове 
поняття: ‘The shehnai,’ suggested Forest. ‘That’s 
a really cool Indian wind instrument’ [8, с. 147]. 
Відповідно, у перекладі реалію транскрибують 
або транслітерують і перекладають узагальнен-
ня, подане автором: «– На шехнаї, – підказав 
Ліс. – Це справді крутий індійський духовий ін-
струмент…» [1, с. 116]. Увагу читачів до реалій 
часто привертають за допомогою лапок: ‘‘This 
is an «ankush». Don’t worry – it looks alarming, 
I know, but to an elephant being prodded with 
this is like you being prodded with a small fork’  
[8, с. 198]. – «Це анкус, ним поганяють слонів. 
Не турбуйтеся – він тільки здається страш-
ним. Але коли ним шпигають слона, це все одно, 
що людину вколоти маленькою виделочкою»  
[1, с. 149]. Окрім транскодування реалії, перекла-
дачі вводять у текст пояснення реалії. У багато-
чисельних випадках пояснення реалій вводиться 
автором: ‘In March India celebrates the festival 
of Holi. A lot of coloured ink is thrown about’  
[8, с. 168]. Проте значення інших реалій стає зро-

зумілим із контексту і не потребує спеціального 
пояснення автора: ‘A ‘punkah boy’ sat on the floor 
in the corner operating a rope that swung a fan over 
this ice-box, producing a cool breeze that wafted 
over Waqt and his fellow passengers’ [8, с. 154]. 
Контекст чітко дає зрозуміти, яку функцію ви-
конував слуга, тому додаткового тлумачення ця 
реалія не потребує. У перекладі застосовано гі-
перонімічне перейменування: «Слуга, сидячи 
в кутку на підлозі, смикав мотузку, до якої над 
льодом було підвішене опахало, це й створюва-
ло прохолодний вітерець, який обдував Вакта 
та його супутниць» [1, с. 122].

Часто уживаним у творах для дітей є такий 
прийом, коли пояснення реалій подається у пря-
мій мові котрогось з персонажів. Технічно слова 
цього героя адресовані його співрозмовнику, тоді 
як насправді тлумачення тієї чи іншої реалії від-
бувається заради досягнення цілковитого розу-
міння юним читачем. В аналізованому творі спо-
стерігаємо чисельні тлумачення реалій у прямій 
мові персонажів: ‘‘…How about a Jain?’ – ‘What’s 
that?’ – ‘Jains are a sort of Hindu who believe 
in peace and non-violence. They try not to step 
on insects and even wear white masks over their 
mouths so that they don’t by accident swallow a bug 
or flies.’’ [8, с. 146]. – «–…Як щодо джайна? – А що 
це таке? – Джайни – це послідовники індуїст-
ського вчення, що проповідує мир і відмову від 
будь-якого насильства. Вони навіть намагають-
ся ходити так, щоб часом не розчавити комаху, 
і носять пов’язки на обличчі, аби ненароком не 
проковтнути жучка чи муху» [1, с. 116].

У творах для дорослих сам автор може укла-
дати коментарі, глосарії, у яких подаються тлу-
мачення реалій. У творах для дітей такий спосіб 
тлумачення реалій не є доречним, оскільки по-
шук слів і їхніх значень ускладнюватиме читання, 
утворюватиме додаткове інтелектуальне наванта-
ження, знижуватиме естетичний ефект тощо.

Реалії, вжиті у художньому творі, можуть 
стосуватися найрізноманітніших об’єктів і явищ 
чужої культури. Такі слова, введені у текст ро-
ману для дітей «Molly Moon’s Hypnotic Time 
Travel Adventure», позначають:

1. Географічні об’єкти і природні явища: 
Udaipur, Benares, monsoon rain;

2. Їжу, напої: gulab jamun, chai, chicken tikka, 
seekh kekbab, lentil papad wafers, raita, roti bread, 
gur. ‘Behind the cow was a rickety wooden paan 
stall’ [8, с. 2]. – За коровою стояла благенька 
дерев’яна крамничка, де продавали пан – горіхові 
солодощі зі спеціями, загорнуті в листя бете-
лю [1, с. 7]. Транскрипція реалії не розкриває її 
смисл, тому перекладачі ввели у текст пояснення;

3. Одяг, взуття: sari, turban, moccasin, lungis, 
salwaar kameez, kurta churinder;

4. Транспорт, водіїв: auto-rickshaw taxi, mahout;
5. Культи, все, що їх стосується: Brahmin, 

sikh, saddhu, Hindus, Brahma, Vishnu, Shiva;
6. Гроші: rupees;
7. Соціальні прошарки, касти і подібне: sahib, 

memsahib, bindi, jains, maharaja, Raj official.
Проаналізуємо, які шляхи передачі реалій 

вжиті у перекладі роману Джорджії Бінг «Molly 
Moon’s Hypnotic Time Travel Adventure» україн-
ською. Оскільки роман цей написаний для англо-
мовних читачів, реалії, що створюють атмосферу 
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індійської культури, розкривають особливості 
соціального устрою, історії, традицій, у багатьох 
випадках вже осмислені авторкою. Ті з них, які 
юні читачі вже знають, не виділяються при вве-
денні у текст і не тлумачаться. Ті реалії, на яких 
письменниця хоче сфокусувати увагу читачів, 
виділяються і тлумачаться.

Найуживанішим прийомом передачі реалій є 
транскрипція. Транскрибуються або ж трансліте-
руються у тексті роману для дітей антропоніми, 
топоніми, традиційні форми звертання: Ojas –  
Оджас, the Jamuna River – річка Джамуна, 
memsahib – мем-сагіб. Уникати транскрипції 
(транслітерації) радимо тоді, коли передане та-
ким способом слово викличе небажані, не закла-
дені в оригіналі асоціації: ‘A Hindu priest once 
told me that the Hindu word for time is «kaal»’  
[8, с. 278]. – «Священник-індуїст якось ска-
зав мені, що на гінді час звучить як «кала»»  
[1, с. 213]. Замість поданої в оригіналі форми 
«каал» перекладачі вживають більш поширену 
форму того самого слова – «кала» [9, с. 237].

Знайомі читачам реалії не потребують ані осо-
бливих способів введення, ані будь-якої форми 
тлумачення (авторського чи перекладацького): 
‘Ojas came back with water, some roti breads and 
a simple mixed-vegetable curry’ [8, с. 167]. – «Од-
жас повернувся з водою, прісними коржиками 
й простим овочевим каррі» [1, с. 131]. Це стосу-
ється і топонімів, покликаних створювати яскра-
ву картину зображуваної культури: Chandni 
Chowk – Чандні Чоук, Old Delhi – Старий Делі. 
Але тут треба враховувати, що дитині-читачеві 
знайоме лише обмежене коло реалій, значення 
яких за транскрибування (транслітерування) за-
лишиться для неї невідомим. Володітиме юний 
читач достатніми уміннями роботи із довідкови-
ми джерелами, щоб дізнатися значення реалії? 
Потрібне таке додаткове ускладнення процесу 
читання художньої літератури? Можливо, не 
варто викликати у дитини ставлення до читання 
як до надто складної діяльності, їй недоступної.

Приблизний переклад за допомогою родо-ви-
дової заміни [7, с. 90], або гіперонімічного пере-
йменування [3, с. 104], також застосовується при 
передачі реалій, ужитих у художніх творах для 
дітей. Такий прийом не дозволяє передати етнос-
пецифічний колорит реалій, але передає дено-
тативне значення (подекуди й окремі конотації). 
Гіперонімічне перейменування дозволяє уникну-
ти переобтяження тексту реаліями, незнайоми-
ми для дітей-носіїв мови перекладу. Наприклад, 
‘Rocky… arrived at a cross-alley, where a banyan 
tree grew’ [8, с. 127]. – «Роккі добіг до перехрестя 
алей, де ріс фікус» [1, с. 101]. Відомо, що баньян 
належить до виду бенгальського фікусу, але, на 
відміну від останнього, назва його може бути не-
знайомою для україномовних читачів, тому у пе-
рекладі і застосовано більш загальне слово.

Незначна кількість реалій, вжитих Джорд жією 
Бінг у романі для дітей «Molly Moon’s Hypnotic 
Time Travel Adventure», українською мовою пе-
редані описово, за термінологією Р.П. Зорівчак, за 
допомогою дескриптивної перифрази [3, с. 113]. 
Такий спосіб передачі реалій застосовують, коли 
небажано передавати реалію транскрипцією  
(що залишать її значення нерозкритим), а гіпе-
ронім не охоплює всіх відтінків значення. Корис-
туватися цим способом необхідно з осторогою, 
оскільки надто детальне пояснення може зроби-
ти акцент на реалії таким чином, що суперечить 
інтенції автора. Наприклад, ‘…he ordered the 
punkah boy to play with the puppy’ [8, с. 127]. – 
«…жестом наказав слузі, що обмахував його 
віялом, побавитися з цуценям» [1, с. 122]. 

Найбільш вдалим способом передачі реалій у 
дитячій літературі вважаємо такий, що поєднує 
транскрипцію (інструмент створення етноспеци-
фічного колориту) з одночасним її поясненням. 
За термінологією Р. П. Зорівчак, це «комбінована 
реномінація» [3, с. 122]. У тексті роману «Molly 
Moon’s Hypnotic Time Travel Adventure» тлума-
чення транскрибованої (транслітерованої) реалії 
часто подається самою авторкою: ‘…a bindi, a red 
holy dot, was painted on her forehead’ [8, с. 138]. –  
«…на чолі виднілася намальована червона свя-
щенна цяточка – бінді» [1, с. 110]. 

В окремих випадках тлумачення подають пе-
рекладачі: ‘…he shouted in Hindi’ [8, с. 130]. –  
«…закричав на гінді – мові, якою говорять 
в Індії» [1, с. 103].

Ступінь деталізації у такому поясненні за-
лежить від вікової групи адресатів; перекладач 
орієнтується на дітей молодшого/середнього чи 
старшого шкільного віку, відповідно визначаючи, 
чи достатньо транскрипції (транслітерації) реа-
лії, чи потрібне її тлумачення, перифраза. Але 
при цьому необхідно намагатися не висувати на 
перший план реалію, на якій не прагнув акцен-
тувати увагу сам автор.

Висновки і пропозиції. Текст дитячого роману 
«Molly Moon’s Hypnotic Time Travel Adventure» 
насичений інформацією про географію, одяг, їжу, 
традиції та звичаї Індії. Водночас авторське вве-
дення реалій дуже виважене, текст не переванта-
жений реаліями і складними для розуміння понят-
тями. Наприклад, пояснюється кастова система, 
представляється традиційна їжа, розповідається 
про поховальний обряд. Оскільки Джорджія Бінг 
писала про Індію передусім для юних читачів-ан-
глійців, пояснення багатьох реалій подається вже 
у самому тексті оригіналу. У роботі з рештою реа-
лій перекладачі застосовують транскрипцію, гіпе-
ронімічне перейменування, дескриптивну периф-
разу або ж комбіновану реномінацію. Незначну 
кількість реалій було опущено у перекладі, що 
також допускається у роботі з художнім текстом, 
призначеним для дітей.
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ПЕРЕВОД РЕАЛИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА РОМАНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЖ. БИНГ «MOLLY MOON’S 
HYPNOTIC TIMETRAVEL ADVENTURE» НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК)

Аннотация
Авторы рассматривают особенности перевода художественных произведений для детей, вызванные 
необходимостью учитывать интеллектуальные, культурные, психические и другие аспекты личности 
адресата. Указывается, что, в отличие от перевода произведений для взрослых, в переводе детской 
литературы допускается «локализация». Описаны пути введения реалий в текст оригинала. Проанали-
зированы способы передачи реалий в переводе детской литературы. Систематизированы способы пе-
редачи реалий в переводе романа для детей Дж. Бинг «Molly Moon’s Hypnotic Time Travel Adventure» 
на украинский язык.
Ключевые слова: детская литература, реалия, транскрипция, дескриптивная перифраза, гипероними-
ческое переименование.

Holub O.M., Zhukova M.K.
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RENDERING OF REALIA IN CHILDREN’S LITERATURE  
(BASED ON THE TRANSLATION OF G. BYNG’S CHILDREN’S NOVEL  
«MOLLY MOON’S HYPNOTIC TIMETRAVEL ADVENTURE» INTO UKRAINIAN)

Summary
The article deals with problems of translating children’s literature. The authors examine the main intellec-
tual, cultural, psychological and other aspects of young readers’ personalities which should be considered 
while translating books for children. The problem of localization in translations of children’s literature has 
been studied. The main ways of introducing realia in the original text have been outlined. The key means 
of rendering realia in translation have been presented. Equivalents of realia used by the translators in  
the Ukrainian translation of G. Byng’s novel for children «Molly Moon’s Hypnotic Time Travel Adventure» 
have been investigated.
Keywords: children’s literature, transcription, descriptive translation, generalization. 
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ОНОМАСТИКОН ІСТОРИКОПСИХОЛОГІЧНОГО РОМАНУ  
ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЄВПРАКСІЯ» ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

СВОЄРІДНОСТІ ГЕНДЕРНОГО СВІТУ УКРАЇНЦІВ

Дзинглюк О.С., Гогуленко О.П.
Одеський національний морський університет

Проаналізовано процес художнього осмислення у творі власних назв при розкритті жіночої проблеми у 
суспільстві. Визначено ставлення Павла Загребельного до ролі жінки у соціумі. У роботі висвітлено від-
мінності у баченні жіночого світу у різних народів. Встановлено точні цифри ужитку різних онімів та їх 
варіантів на позначення характеристик героїнь роману. Висвітлено взаємозв’язок рівня суспільства та 
ґендерного світу.
Ключові слова: оніми, ономастичний простір, онімічні фрейми, духовність, мовна картина світу.

Постановка проблеми. У кожної нації є ідеї, 
системи цінностей, які передаються із по-

коління в покоління, які у свою чергу визнача-
ють поведінку індивідів і груп, їх спосіб мислення 
і сприйняття, тобто існує суб'єктивна культура, 
що здійснює безпосередній вплив на поведінку 
і діяльність представників того чи іншого народу. 
Ця культура охоплює уявлення, вірування, які 
є об'єднуючими для певної групи індивідів.

Серед моральних цінностей українців важли-
ве місце посідає шанобливе, ніжне ставлення до 
жінки, оскільки саме вона є основою життєдіяль-
ного осередку будь-якої нації – сім'ї. Родина для 
українців була і залишається святинею людсько-
го духу, благородних емоційних переживань – 
кохання, вірності, піклування, щоденного живого 
спілкування, поваги, родинної солідарності.

Павло Загребельний у своїх творах, зокре-
ма, історичному романі «Євпраксія», не відійшов 
від цих ідеалів, навіть переніс їх на рівень дер-
жавний. Митець доводить, що рівень розвитку 
суспільства повністю визначається своїм став-
ленням до жінок, письменник впевнений, якщо 
жінка нещасна, нещасна і держава, і цілий світ.

Письменника завжди цікавили особливості 
формування характерів жінок у кризових ситу-
аціях, автор дуже докладно і послідовно розкри-
ває проблеми ставлення суспільства до жінки, її 
роль у цьому суспільстві. Через таку зацікавле-
ність до проблеми митець у своїх романах ство-
рив різноманітний, багатобарвний, експресивний, 
влучний ономастичний простір.

Матеріалом нашого спостереження став істо-
ричний роман Павла Загребельного «Євпраксія».

Методикою дослідження став описовий метод, 
а також кількісний метод, що полягає у встанов-
ленні точних цифр ужитку різних онімів, їх ва-
ріантів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодення посилило увагу соціуму, а, відтак, 
і митців, до проблеми жіночої ідентифікації. 
Γендерна проблема посіла чільне місце у дослі-
дженнях В. Агеєвої, О. Зборушко, Л. Пастушен-
ко. Над проблемою розкриття жіночих образів, 
розкриття духовності нашого народу у творчос-
ті П. Загребельного працювали Н. Зборовська, 
Н. Санакоєва, Т. Чумак, Р. Козак та інші.

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. Актуальність теми зумовлю-
ється назрілою потребою дослідити ономастичний 

потенціал творчості Павла Загребельного для ви-
значення історичної, суспільної значущості жінок.

Мета статті. Метою дослідження стало спо-
стереження над процесом художнього осмислен-
ня власних назв історико-психологічного роману 
Павла Загребельного «Євпраксія» при розкритті 
проблеми місця і ролі жінки у суспільстві

Виклад основного матеріалу. Переживання 
митця за жіночі долі, оспівування цих божих ство-
рінь ми спостерігаємо майже у кожному його тво-
рі. 1 це не є несподіванкою. Павло Загребельний 
чітко визначився щодо цього. Він писав: «Я став 
на бік світу жіночого раз і назавжди вже із дитя-
чих літ. Справжня любов до жінки і найвища ша-
нобливість до неї, як і втілення найвищої земної 
краси, може народжуватися тільки там і тоді, де 
всевладно панує цнотливість, чистість і, сказати 
б, недоторканість» [Загребельний 1981: 169]. Пись-
менник безапеляційно проголошує: «Жінка вище 
держави, вище всіх релігій... Власне цим мали б 
перейматися всі так звані повелителі світу сього, 
але вони занадто заклопотані політичними й еко-
номічними проблемами, тож на них годі сподіва-
тися. Тому, я вважаю, високе завдання знайти на-
лежні слова про жінку споконвіку припадало на 
долю літератури» [Загребельний 1981:  167].

В історико-психологічному творі П. Загре-
бельного «Євпраксія» на фоні історичних подій 
кінця XI – поч. XII століть показано трагічну 
долю київської княжни Євпраксії, доньки Всево-
лода, онучки Ярослава Мудрого, відданої заміж 
за Генріха Шпаденського, а потім за зіпсованого 
і вичерпаного імператора німецького Генріха IV.  
На широкому суспільному та історичному тлі 
розгортається трагедія дівчини, а потім жінки, 
яка волею долі змушена була полишити рідну 
землю й опинитися у похмурій кам'яній Європі.

Павло Загребельний писав про свою героїню: 
«і ось ця київська княжна, ще дівчина, ставши 
дружиною вдвічі старшого за неї чоловіка, все-
могутнього імператора, повелителя більшої. час-
тини тогочасної Західної Європи, замість свято-
щів, величі й благородства, до яких вона звикла 
у свого батька в Києві, раптом бачить речі, від 
яких вжахнулося її молоде серце. Вона бачить 
жорстокість, темноту, забобони, вона довідуєть-
ся, що-сам імператор належить до таємної сек-
ти, влаштовує дикі оргії зі своїми прибічниками, 
хоче змусити дружину також до участі у тих 
безчинствах. Євпраксія пробує вмовляти імпе-
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ратора, просвітити його темну душу – марно. 
Вона пробує бунтуватися – Генріх садовить її 
до в'язниці. Мужня жінка втікає з-під охорони, 
вона виступає на соборі; викриваючи Генріха пе-
ред цілим католицьким світом, її слухають чоти-
ри тисячі сановників і тридцять тисяч простого 
люду. Так Європа чи не вперше познайомилася 
з жінкою-політиком, жінкою-борцем. І ця жінка 
була руська!» [Загребельний 1981: 448]. Як саме 
омонімічні фрейми допомогли передати пись-
меннику ставлення до своєї героїні? У рідному 
краї головна героїня зветься Євпраксією (490 од.)  
(«...народила нова княжна Всеволоду сина Рос-
тислава й доньку, яку названо по-грецьки – Єв-
праксія, що значило: «Щаслива» [Загребельний 
2004: 16], княжною Євпраксією (3 од.) («Дзвеніла 
зброєю київська дружина, яку великий князь ви-
ділив для супроводу княжни Євпраксії» [Загре-
бельний 2004: 12], жоною (17 од.), Праксею (6 од.) 
(«Казав я тобі, бароне, чи забув, – потираючи 
руки, розправляючи плечі, намагаючись якось 
мовби подорослішати, крикнув Журило, – завтра 
саме сповнюється вісімнадцять літ Праксі, а ми 
з нею народилися в один день») [Загребельний 
2004: 138]. Автор називає її тоненькою руською 
(1 од.) («Генріх відірвав одну руку від меча, ко-
ротко показав баронові пі стіл. Заубуш, ні слова 
не кажучи, поліз під стіл. Рицарі, вмить протве-
резілі, зі страхом спостерігали те, що відбува-
лося. Всемоготнього Заубуша заганяли під стіл, 
як пса! Хто б у це міг повірити? І хто може пе-
редбачити наслідки пониження цього страшного 
чоловіка? Невже оця тоненька руська має таку 
силу?») [Загребельний 2004: 124]; східною квіт
кою (1 од.) («Висока, майже як Генріх, ставна, 
дивно вродлива, вона вбирала всі погляди... Все 
пливло їй перед очима, грало, крутилося, здава-
лося навіть, ніби задля неї розгладжено зморш-
кувату германську землю і по цей бік Рейну ви-
стелено зелену безмежну рівнину. Тисячолітній 
Кельн нагадував Київ, навіть собори, здавалося, 
мовби такі самі; запам'ятала натовпи на шляху, 
пишноту вулиць, громове рокотання органів, со-
лодке дрижання і м'який спів сопілей, аромати 
й куріння. Всі вийшли назустріч східній квітці, 
яку інператор збирався посадити в імператор-
ському саду») [Загребельний 2004: 134].

Вже на цьому матеріалі підтверджується 
думка багатьох дослідників, зокрема, О.Ю. Кар-
пенко, що онімічні фрейми є представниками 
мовної картини світу у нашій свідомості. Усі зга-
дані назви відбивають тільки любов, шанобливе 
ставлення автора до княжни.

На противагу – офіційні, гострі, холодні чу-
жоземні наймення – Пракседа (10 од.) («Пере-
гукувалися між собою саксонські рицарі, послані 
маркграфом Генріхом Штаденським для охорони 
його невістки, яку звано тепер й не Євпраксією, 
а Пракседою, як то водиться в латинян. А вона 
не чула нічого. Дорога пролягла для неї, мов жах 
коліс, безнадійна, безкінечна й німа. Всі доро-
ги будуть німими, коли покинеш рідну землю») 
[Загребельний 2004: 8]; Ваша величність (72 од.) 
(«Ваша величність, – вклонився Заубуш, – до-
звольте я проведу вас через сторожову вежу... – 
Соколину. – поправила його Євпраксія. Я сказала: 
Соколина вежа. Так вирішила її назвати. – Ваша 
воля, ваша величність») [Загребельний 2004: 276];  

імператриця (142 од.) («...розполовиненість була 
вигідна Генріху, несла кривду і невдоволеність 
для молодої імператриці, але зрештою й вона 
теж мала з цього якусь користь, могла зосеред-
итися на минулому, минуле ж, як відомо, за-
вжди наявне і корисне людині тим, що з ним 
легко можна поєднати своє горе») [Загребель-
ний 2004: 149]; імператриця Адельгейда (18 од.) 
(«Посольство ніхто не стрічав, бо ніхто й не знав 
про його прибуття, до того ж усе нині кинуто 
було на зустріч імператора, городи захлинали-
ся від захвату й повітань, про все було забуто, 
відкладено справи, викинуто з голови клопоти, 
відсунуто чвари, затамовано ворожнечу. По всій 
Германії читано маніфест імператорський із за-
кликом молитися за нову імператрицю Адель
гейду») [Загребельний 204: 137]; маркграфи
ня Пракседа (5 од.); чистюля київська (1 од.)  
(«…Генріх пив і кричав, як хлопчисько, Адельгей-
да, тяжко ненавидячи, може, не так за ту наругу, 
яку вчинив над нею багато років тому, як за не-
увагу, що виказував згодом, недвозначно тули-
лося до барона, підставляючи йому пишний свій 
бік. Лише Євпраксія сиділа, як свята, неторкана 
й неприступна, над усім брудом, гидотою, крик-
нявою, і Заубуш не стерпів, плюнув: – Сто тисяч 
свиней! Бачили, чистюля київська!») [Загребель-
ний 2004; 123]; норовиста руська кобилиця (1 од.) 
(«Подія, сказано вже, збурила всю учту. В отому 
ненавмисному пораненні – та ще, зауважмо, пра-
вої руки лівою – вчувався недвозначний натяг на 
щось гріховне й приховане. Може, нетерплячка, 
невдоволення, обурення, подив, відчай, коли жін-
ка хоче привернути до себе увагу, нагадати про 
себе, вказати палкість своєї крові. Бо ж пішов 
уже розголос про те, що імператор не був з імпе-
ратрицею в ложниці, не сповнив свого мужського 
призначення, не приборкав, отже, цієї молодої і, 
як видно, вельми норовистої руської кобилиці») 
[Загребельний 204: 144].

Із запропонованого матеріалу спостерігаємо 
зовсім інше бачення місця жінки у родині, сус-
пільстві. Знов підтверджується позиція автора 
щодо взаємозв’язку рівня суспільства до жінки. 
Ні про яке захоплення нею не йдеться (розумом, 
красою, духовністю), оцінюється тільки її статус 
у суспільстві, а останніми онімами автор показав 
принизливе, зверхнє, надмірне ставлення чолові-
ків Західної Європи ХІ–ХІІ століть до жіноцтва.

Ніжна, тендітна, розумна, мудра, тонка Євп-
раксія так і не змогла звикнути до жорстоко-
сті, нерозуміння, зрадництва, підступництва, які 
зустріли княжну на чужині. Змучена і духовно, 
і фізично – вона повертається на батьківщину.

Не відійшов від своїх принципів і автор, нази-
ваючи інших героїнь роману. Навіює затишком, 
спокоєм, любов’ю онім мамка Журина (10 од.) 
(найперший друг, захисник Євпраксії). («…і тоді 
Євпраксія не витримувала, веліла зупиняти по-
віз, стрибала на землю, ставала звичайною два-
надцятилітньою дівчинкою, хотіла кудись бігти 
сама, йти без нікого, лишитися наодинці зі сві-
том, з вітрами й небесами. Та небавом з гіркотою 
пересвідчувалася, що тільки й є в неї – земля 
під ногами, І земля та була така слизька, аж 
здавалося: світ розчахнеться на ній. У розпачі  
Євпраксія падала в багнюку, і тоді мамка Жури-
на схилялася над нею, гладила її м'яке, мов дим, 
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волосся і тихо казала: – Дитино моя, жона єси...») 
[Загребельний 2004: 9]. У назві вміщується все: 
місце жінки в житті Євпраксії і її ставлення до 
княжни, довірливі стосунки між героїнями. Саме 
ім'я Журина (89 од.) автор пояснює так: «Одна-
ково ж дівчина не мала куди податися, сиділа 
в глухій своїй лісничівці й ждала, чи проб'ється 
хто крізь пущу й умкне її в широкий світ. Жур 
пробився раз, побачив, уподобав, поцілував, зве-
лів ждати, згодом пробився ще раз, посадив на 
коня – і.ось уже вигиниста чорнява лісовичка 
стала Журиною і вже спородила дружинникові 
сина, якого названо, аби не ламати занадто голо-
ву, Журилом» [Загребельний 2004: 17]. Ім'я жін-
ки пішло від імені її чоловіка, як дуже часто тра-
плялося у ті давні часи. 

Від духовного до практичного переходимо, 
аналізуючи імена чужоземок, Абатиса Адель
гейда (8 од.) («Абатиса Адельгейда, висока, уся 
в чорному, стара й молода водночас, бо літ мала 
вже над сорок, а обличчя ніби в дівчини, привіта-
ла Євпраксію, як рівну, називала лише княжною, 
сказала, що для успішного поводження княжні 
треба оволодіти німецькою і латинською, читати 
Вергілія і Горація, знайомитися зі старими ко-
дексами й хроніками, головне ж: призвичаюва-
тися до вміння володарювати, яке германськи-
ми імператорами і їхніми князями доведено до 
найвищої досконалості») [Загребельний 2004: 65]. 
Спостерігаємо чіткий, лаконічний, позбавлений 
жіночості, ніжності образ жінки, для якої най-
головнішим у житті є вивчення кодексів і хронік. 
До називання героїні подається онім Адельгей-
да (31 од.) («Та все те для малої Євпраксії не 
могло мати ні значення, ні звичайної цікавості. 
Хіба що вражена вона була в саме серце гру-
бістю всіх цих людей, брутальністю й зневагою... 
Душа Євпраксії змаліла, мов зерня, дівчинка за-
падала щодалі в глибший сум, лякалася грубих 
голосів, іржання коней, церковних дзвонів, ляка-
ла її Адельгейда, що з’являлася завжди неспо-
дівано, в урочисто-чорних своїх шатах, висока, 
горда, сповнена пихи імператорського походжен-
ня, перевчена і мовби пересичена життям»)  
[Загребельний 2004: 661].

Тільки на звання іншої героїні вказують на-
зви Матільда Тосканська (9 од.), Матільда (86 од.) 
(«Генріх ІІІ кинув Матільду з матір'ю до в'язниць 
в Германії, але саме тоді помер, і двох вельмож-
них жінок незабаром випущено. З ув'язнення 
Матільда вийшла навіки ворожою до всіх гер-
манських імператорів. Важко навіть сказати: 
хто кого наблизив до себе – папа Матільду чи 
Матільда папу. Обдарована розумом і відповід-
ними хитрощами, жінка знає, що часто ліпше 
бути посередницею, ніж повелителькою, на яку 
неминуче падає тягар відповідальності. Могла 
вкладати у свої завідомлення будь-що і все це 
йшло мовби від самого папи») [Загребельний 
2004: 257]; графиня Матільда (15 од.) («Зате За-

убуш за всіма забавами і дурощами не забував 
про Адельгейду, всіляко підкреслював її високий 
стан, а день на десятий чи одинадцятий день ве-
сільних забав, влучивши мить, коли імператриця 
була поряд з графинею Мятільдою, упав перед 
Євпраксією на коліно, звів на неї благальний по-
гляд») [Загребельний 2004: 300]; графиня (12 од.) 
(«Ваша величність, мене примусили! Намовили, 
спокусили, обкрутили довкола пальця! Поглянь-
те на мене, хіба не бачите: я довірливий! Але 
я виріс у горах, там прості люди, там все ви-
дно, і в нас є нюх. Я вже чую, ось-ось графиня 
мене витурить... ця розпусна баба, вона спробу-
вала вже трьох пап.., – Пусте! Хіба то не мій 
обов'язок – захищати такий дивний витвір при-
роди! Але графиня зі своїм лисим – вони вас 
проковтнуть») [Загребельний 2004: 316]. Автор 
приділив багато уваги цій жінці, зазначаючи, що 
вона «міцно посіла своє місце в історії» [Загре-
бельний 2004: 256]. Як бачимо, онімічні фрейми 
на позначення цієї героїні роману позбавлені 
і будь-якої експресії. 

У романі розкривається ще один образ жінки, 
яка стає зрадницею, щоб із доньки бідного ри-
царя перетворитися у баронесу. Не розпізнала 
цього Євпраксія у Вільтруд (47 од.). Тиха дівчи-
на з майже казковим іменем зіграла злу роль 
у житті Євпраксії («І ось тоді серед суцільного 
мороку й безнадії заяскріли зрозпаченій імпера-
триці чиїсь очі, почувся голос, війнулася гнучка 
молода постать. Донька бідного рицаря, що поліг 
за імператора. Сирота, отже. Зовуть Вільтруд.

Гарна, як янгол. Біловолоса, мов сама Євпрак-
сія, ніжна, уважна, зболено добра. Очі – правди-
ві, як прозора вода. Євпраксія відразу повірила 
тим очам, забувши, що у найчистішій воді можна 
втонути») [Загребельний 2004: 202]. Щоб втекти 
від сірого життя, Вільтруд виходить заміж за 
найстрашнішого ворога Євпраксії і стає бароне
сою Заубуш (7 од.) («Двірські дами ласкаво зі-
тхали, осудливо підбирали губи, дивуючись з по-
ведінки імператриці, хоч глибоко в душі, мабуть, 
кожна з них заздрила такій незалежності й твер-
дості молодої жінки, що вже не знати й звідки 
могла зачерпнути собі сил… сам Бог позбавив її 
своїх милостей, погубивши вчора одного з набли-
женіших Адельгейдених людей, відштовхнувши 
від неї найдовіренішу баронесу Заубуш») [Загре-
бельний 2004: 345], але навіть це звання щастя 
дівчині не приносить.

Висновки і пропозиції. Аналізуючи роман Пав-
ла Загребельного видно, що жінка у митця висту-
пає носієм як позитивних, так і негативних рис ха-
рактеру. Через онімінні фрейми роману ми мали 
змогу спостерігати дійсно різне бачення місця жін-
ки у суспільстві у представників різних народів.

Письменник романтично підносить Євпраксію 
в її намаганнях пом’якшити суворий патріар-
хальний світ і майже нейтрально, як історичний 
факт, подає образи германських жінок.
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ОНОМАСТИКОН ИСТОРИКОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РОМАНА  
ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЕВПРАКСИЯ» КАК МАТЕРИАЛ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЕОБРАЗИЯ ГЕНДЕРНОГО МИРА УКРАИНЦЕВ

Аннотация
Проанализирован процесс художественного осмысления в произведении собственных имен при рас-
крытии проблемы места и роли женщины в обществе. Определено отношение Павла Загребельного 
к роли женщины в социуме. В работе показано разное видение женского мира у разных народов. 
Установлены точные цифры употребления различных онимов и их вариантов для обозначения харак-
теристик героинь романа. Раскрыта взаимосвязь уровня общества и гендерного мира.
Ключевые слова: онимы, ономастическое пространство, ономастические фреймы, духовность, языко-
вая картина мира. 
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THE ONOMASTICS OF HISTORICALPSYCHOLOGICAL NOVEL`S  
PAVEL ZAGREBELNY "EVPRAXY" AS A MATERIAL FOR STUDYING  
THE DISTINCTION OF THE GENDER WORLD OF UKRAINIANS

Summary
The process of artistic comprehension in the writing of their own names in the process of revealing  
the problem of the place and role of woman in society is analyzed. The attitude`s Pavel Zagrebelny to  
the role of woman in society is defined. The writing shows a different vision of the female world in different 
nations. The exact figures for the use of various onyms and their variants for characterizing the heroines 
of the novel are established. The relationship between the level of society and the gender world is revealed.
Keywords: onym, onomastіc space, onіmіc frames, spirituality, linguistic view of the world.
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«ТЕ, ЩО ПОЗБАВЛЯЄ СНУ…» Г. КОСТЕНКО:  
КАРНАВАЛЬНИЙ ВІДГУК НА ЖИТТЯ

Іванченко В.Є.
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

У статті розглядається художній твір сучасної української одеської письменниці Ганни Костенко.  
Зроблено ідейно-художній аналіз роману-колажу «Те, що позбавляє сну…» та досліджено специфіку 
творчої манери письменниці на основі даного твору.
Ключові слова: сучасна українська література, постмодернізм, роман-колаж, художній твір, символ.

Постановка проблеми. Останні десятиліття 
українська література набула потужного 

розвитку. Українську літературу українською 
мовою читати стало дуже модно. Вона відрізня-
ється від радянської та класичної зверненням до 
досі заборонених тем (наркотики, сексуальність, 
девіантна поведінка і т.д.), використанням нових 
стилістичних прийомів, різноманітністю та змі-
шанням жанрів, а також справжнім відображен-
ням великого кола соціальних проблем, цікавою 
та складною мовою творів. 

Часто під терміном «сучасна українська літе-
ратура» розуміють постмодерну літературу. Тер-
мін «постмодернізм» уперше згадується в роботі 

німецького філософа Рудольфа Панвіца «Криза 
європейської культури». Постмодернізм – це 
«світоглядно-мистецький напрям, що в остан-
ні десятиліття ХХ століття приходить на 
зміну модернізму» [1].

У сучасній українській літературі постмо-
дернізм наявний у творчості Ю. Андруховича, 
Ю. Іздрика, Л. Дереша, С. Процюка, О. Забужко, 
М. Матіос. Несподівано увірвалася в коло сучасних 
письменників і Ганна Костенко, яка зуміла стрім-
ко стати представником великої площини сучас-
ного постмодерного простору. Проза Г. Костенко 
стала справжньою знахідкою для поціновувачів 
сучасної української літератури. Наприклад, Пе-
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тро Осока так пише про письменницю: «Письмо 
Г. Костенко не піддається логічному осмислен-
ню і критичному аналізу, його не можна зрозу-
міти і збагнути до кінця, воно не побудоване за 
жодними чинними в світі законами» [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Серед авторів, що детально займалися вивчен-
ням постмодерної літератури, можна виділити 
В. Хоменко, Г. Сиваченко, Н. Сахарчук, С. Гур-
банську, Г. Бійчук, М. Ячменьову, Т. Турупало, 
Т. Денисову, О. Вертипорох.

Виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми. Новизна роботи полягає у вив-
ченні ідейно-художніх особливостей роману-ко-
лажу «Те, що позбавляє сну…». До сьогодні немає 
жодної наукової праці, присвяченої вивченню 
та дослідженню творчості Ганни Костенко, зо-
крема її нового роману. Інтерес до творчості Ган-
ни Костенко проявляють багато читачів, але досі 
немає дослідників, які присвятили свої наукові 
дослідження творчості Г. Костенко. На роман-ко-
лаж Г. Костенко написав рецензію український 
літературознавець і письменник Петро Сорока.

Мета статті – дослідити специфіку творчої 
манери письменниці, виявити ідейно-художні осо-
бливості роману-колажу «Те, що позбавляє сну…». 

Об'єктом дослідження слугують оригінальний 
твір – роман-колаж «Те, що позбавляє сну…», 
а предметом – специфіка постмодерного твору, 
зокрема його прояви у відтворенні світогляду 
в творі української письменниці Ганни Костенко.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ган-
на Костянтинівна Костенко з 17 років (!) є чле-
ном Національної спілки письменників України 
(з 2006 р.). Свій роман-колаж «Те, що позбавляє 
сну…» молода письменниця написала у 2015 році, 
за що стала лауреатом премії Книга року 2015 за 
версією НСПУ «Глиняний кіт» у номінації «Проза». 

Одразу хочемо звернути увагу на жанр, який 
сама авторка визначила для свого твору. Від 
французької мови слово «колаж» означає «скле-
ювати». Колаж – це такий прийом в образотвор-
чому мистецтві, за якого вводиться у твір різні 
за фактурою та кольором предмети. Це можуть 
бути і аркуші, і газети, і шпалери. У широкому 
значенні колаж – це «включення за допомогою 
монтажу в твори літератури, кіно, театру, 
живопису, музики різностильових об’єктів або 
тем для посилення естетичного ефекту» [4]. 
Тому цілком справедливо буде назвати «Те, що 
позбавляє сну…» і такими поняттями, як роман-
ефект, роман-карнавал.

Цікавою з точки зору найменування розді-
лів є композиція роману, яка включає в себе три 
розділи: «Пес, який гавкає на місяць», «Кахляні 
обличчя» та «Всеїдний потоп». Перший і третій 
розділи ведуться від імені юнака-художника, а 
другий – від імені дівчини-художниці. 

Події роману відбуваються в основному в кафе 
«Колаж». Назва закладу є такою собі проекцією 
на форму роману.

Хто ж герої роману? Це звичайні, але незви-
чайні люди, з химерами і потворами зовні і всере-
дині. Вони є носіями того бруду, від якого тікають, 
носіями постмодерного абсурду людського існуван-
ня. Свою приховану зневагу і неприховану симпа-
тію авторка відобразила в іменах: Жовта Крейда, 
Карлик-піаніст, Стара Нефертіті, Білий Чоловік, 

Фетровий Капелюх, Полисілий лоб, Чорний Смо-
кінг, Купка Однакових Зачісок, Чергові Вони, Чор-
на Шапочка, Блакитні Губи, Жінка-еліпс, Великі 
Окуляри, Мізинчик, Чоловік-Бекас, Чорна Жінка, 
Вуса-Антенки, Він, Вона, Нічний Метелик.

Ось так, наприклад, від імені художника ав-
тор характеризує зовнішність Старої Нефертіті:  
«Волосся завжди згорнене у сувійчик. На шиї – 
тоненька золота нитка з медальйоном Неферті-
ті. Я би сказав, що вона сама Нефертіті, така ж 
молода і красива. Але сусідку зраджують руки. 
Вони виказують усі її таємниці. І головну – вік. 
Жінка була набагато старша за мене. А може, 
навіть за саму Нефертіті» [6, с. 10].

Сам художник пише про себе: «Я був убивцею. 
Вона здогадувалась про це... Зламані дерев`яні 
тільця розкидані по кімнаті. Два знівечені пен-
злі лежали на підвіконні й доживали віку. От 
дивні – думали, що їх хтось побачить з вулиці 
й порятує» [6, c. 4].

Дуже яскравим образом в романі є образ про-
фесора, що «завжди їздив трамваями» [6, c. 6]: 
«Сповнені досвідом очі були закинуті в глибокий 
колодязь черепа. Заточені у в’язницю зморшок, 
вони ледве ворушилися під важким навісом по-
вік… Професор був одягнений у светр з чер-
воною смугою, який він демонстрував вкотре, 
розстібаючи жовтого піджака. З піджака, як 
завжди, вилітали метелики» [6, c. 7]. Тут бачимо 
декілька художніх деталей для підвищення екс-
пресивності сприйняття образу.

Досить несподіваним і дивним постає перед 
нами образ дівчини-художниці: «Все почало-
ся з висоти. Точніше, з її очікування. З того 
моменту, коли твої губи вперше торкнулися 
моїх. Усе почалося з тебе. Точніше, з очікування 
на тебе…» [6, c. 73]. Тут бачимо не прямий, а по-
середній портрет дівчини через її душевні пере-
живання та відчуття.

 Ідею самотності, пошуку людини в світі втіле-
но в образі другого художника: «Нікого навкруг…
на твоїй долоні лінії літаками зіштовхуються 
й зникають…усе зникає, тільки ти залишаєшся 
стояти, один, зі своєю великою діркою в голові 
та з розсипаними лініями життів на чоботях…
стукаєш руками, б`єшся, благаєш, плачеш…і сльо-
зи одразу примерзають до твоїх губ цукерками…
ніхто не відповідає, хоча ти знаєш, що за тими 
дверима ціле життя, яскраве й сонячне, в якому 
тебе не хочуть бачити» [6, с. 151].

Нічого спільного з реалізмом не мають ціка-
ві, дивакуваті характеристики жіночих образів: 
«Це Купка Однакових Зачісок…вони роблять це 
Нічого Особливого так, що починаєш звертати 
увагу на їхні зачіски й думати, що вони є про-
гресивними! Однакові…але це не заважає їм бути 
Купкою…» [6, c. 25]; «Маленькі груди – два го-
стрих трикутники, дві рожеві парасольки –  
дивились у стелю» [6, c. 53]; «На її пластиліно-
вому тілі було багато слідів від чужих дотиків» 
[6, c. 53]; «Червона пудра обсипалася з її обличчя 
й оголювала чорні вусики під носом. Чорт, дивиш-
ся на неї – й хочеться матюкатися» [6, c. 183].

Отже, бачимо, що світ героїв дивний і непо-
вторний, з усією буденщиною і нереальністю.  
Усі вони належать до світу, де кожен потопає 
в ту Купку, грузне в болоті життя. І сприймайте 
їх такими, які вони є. Принципи і вчинки героїв 
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роману наближені до філософії екзистенціаліз-
му. Екзистенціалізм – це «напрям у філософії 
XX ст., що позиціонує і досліджує людину як 
унікальну духовну істоту, що здатна до вибо-
ру власної долі. Основним проявом екзистенції 
є свобода, яка визначається як відповідальність 
за результат свого вибору» [7]. Філософія екзис-
тенціалізму підкреслює, що людина відповідає за 
свої дії лише тоді, коли діє вільно, має свободу 
волі, вибору і засобів їхньої реалізації. Форма-
ми прояву людської свободи є творчість, ризик, 
пошук сенсу життя, гра та ін. В романі «Те, що 
позбавляє сну…» саме таких героїв ми і бачимо, 
які понад усе цінують свободу, які діють проти 
принципів і канонів. Відомий представник філо-
софії екзистенціалізму Сартр Жан-Поль, під-
креслює важливість правильного сприйняття 
свободи людини: «Звісно, свобода, як визначення 
людини, не залежить від іншої, але, як тіль-
ки починається дія, я повинен бажати разом 
з моєю свободою свободу інших. Я можу при-
ймати в якості мети мою свободу лише в тому 
разі, якщо поставлю за мету також і свободу 
інших» [8, с. 342]. Поряд із свободою героїв ба-
чимо й абсурдність життя, на яку наголошували 
ті ж екзистенціалісти. Варто згадати філософію 
абсурду Альбера Камю. Ще у 1938 році у своїй 
рецензії на роман Сартра «Нудота» Камю писав: 
«Виявити абсурдність життя – аж ніяк не за-
вершення, а тільки початок… Нас цікавить не 
це відкриття як таке, а його наслідки й прави-
ла поведінки, що з нього випливають» [9, c. 602]. 
Описуючи зовнішність своїх героїв, Ганна Кос-
тенко натякає на їхню незвичайність, а подекуди 
абсурдність їх поведінки та існування.

Про що ж розповідає нам Ганна Костенко в ро-
мані «Те, що позбавляє сну…»? Якщо ми прочитає-
мо роман від початку до кінця, то зможемо напев-
не визначити головну тему: розповідь про трьох 
художників, які загубилися серед Вавилонських 
веж. Розповідь про трьох художників, які перебу-
вають у постійному пошуку свого таланту та його 
проявів. Одразу маємо вказати на символічність, 
алегоричність власних назв, художніх деталей, які 
уособлюють ніби прихованих, підтекстних героїв.

Дозволимо собі спробувати пояснити прихова-
ну символіку деяких персонажів. Так, метелики, 
яких любив рахувати професор, цілком можуть 
виступати символом мрії людини, яка без всяких 
зусиль чекає на їхнє здійснення.

Пес, «який пив з калюжі вашу кров, а те-
пер він смирно лежить біля ваших ніг» [6, c. 9],  
може означати те зло, яке таїться в кожній лю-
дині, яка, можливо, хоче від нього спекатися, але 
не може. Або воно долає тебе, або долаєш ти. 
І від цього залежить, наскільки довго зможе той 
пес просидіти спиною до ваших ніг.

Купка Однакових Зачісок – це кожен з нас в ін-
дивідуальній обгортці, але під однією назвою. Це 
всі ми в потворній буденності, в геометричній про-
гресії, в числах і знаках додавання, у відповідях 
і запитаннях. Ми всі однакові, хоч і різні. Але ми 
належимо до однієї Купки під назвою ЛЮДИНА.

Герой постмодернізму – це людина, яка почу-
вається «дуже незатишно у холодному Всесві-
ті» [4]. Тому не дивно, що Ганна Костенко обрала 
саме таких героїв, аби відобразити нам карнавал 
потворного життя. Цей роман дає змогу не стіль-

ки насолодитися літературою, а скільки відчути 
потворні, темні сторони життя, побачити бруд-
ні душі кахляних облич. В ньому дуже помітна 
колористика. Колороніми (від лат. сolor – колір,  
гр. onima – ім`я), або кольороназви визначають-
ся як лексеми, денотативним значенням яких 
є ознака кольору. В романі присутні такі кольори, 
як жовтий (Жовта Крейда, жовтий піджак), бі-
лий (Білий Чоловік), блакитний (Блакитні Губи), 
чорний (Чорна Жінка, Чорний Смокінг), черво-
ний( светр із червоною смужкою), сірий (опис 
пейзажу, будинків) та ін. Колористика в романі 
допомагає читачеві яскравіше, емоційніше, че-
рез роздуми, сприйняти героїв та їхнє оточен-
ня. Словами, що відштовхують, темою зайвості 
та абсурду буття, самотності і божевільного світу 
роман «Те, що позбавляє сну…» схожий на ро-
ман «Нудоту» Сартра та «Сторонній» Камю. Так, 
у Сартра головний герой Антуан приходить до 
висновку, що його існування не тільки абсурд-
не, а й що він «зайвий»: «Я смутно мріяв про 
своє знищення, щоб ліквідувати принаймні одну 
з зайвих экзистенцій. Але моя смерть була б 
зайвою. Зайвим був би мій труп, зайвою – моя 
кров на цих каменях, серед цих рослин… я був 
зайвим для вічності» [10, с. 257]. Навіює сум 
і почуття абсурду й роман «Сторонній» А. Камю, 
а саме відомою першою фразою з книги: «Моя 
мати померла сьогодні. А може і вчора, не знаю 
точно». Герої ж роману Ганни Костенко, мож-
ливо, й не сприймають себе, як «зайвих» людей, 
але ми ж бачимо абсурдність існування тієї Куп-
ки, в яку входять не нормальні люди, а зламані, 
зранені життям душі і голови, серця, що шука-
ють себе, вдаючись до огидного способу життя.

Роман-колаж «Те, що позбавляє сну…» наси-
чений різними прийомами, художніми засобами, 
глибоким психологізмом, який розкривається че-
рез епатажність, вульгарність, іронічність. Це під-
тверджують назви розділів: «Чоловік і жінка пе-
ред купкою лайна», «Мазохітський інструмент», 
«Вампір», «Оголена курва», «Бал у сатани».

Також підтверджена ось та колажність рома-
ну тим, що Г.Костенко вкраплює в роман вірші: 
«Нехтує час роками поцілуй мене у лоб рожеве 
світло реклами запевняє нас любить Бог…» [6, 
c. 179], а також п’єсу: «Він: Погода така. Вона: 
Така погода. Він: Сонячна. Вона: Так. Справді 
дощить. Він: Я не бачив дощу. Вона: Ти зав-
жди зі мною сперечаєшся. Він: Я взагалі мовчав. 
Вона: Ні. То я мовчала…» [6, c. 199–200].

Вражає роман своєю різнобічною проблемати-
кою. Навіть, між рядками і абзацами можна роз-
гледіти філософські настанови авторки. Проблему 
людинопадіння і сходження на висоту висвітле-
но в думках мудрого професора: «Ну…справ-
жня висота, це не завжди вгору, юначе. Висота 
буває й унизу, в самісінькому підвалі.» [6, c. 9]. 
Тут йдеться про висоту духовну, моральну, про 
можливості людської душі та совісті. Проблема 
становлення людини, як майстра своєї справи 
та віру в себе, можна простежити в словах Жов-
тої Крейди: «Ти станеш вежею! У тебе ростуть 
гори. Вежі! Ти станеш вищим за всі багатопо-
верхівки. Ти станеш вежею! Я знаю» [6, c. 31].  
Цими словами авторка ніби прищеплює свою віру 
в талант і в людину кожному читачеві, ніби поси-
лає імпульс з надписом «Я знаю!». Яскравим по-
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рівнянням виражено проблему індивідуальності, 
самобутності людини в натовпі серед багатьох, 
інших, не таких: «Трамваї – як люди – руха-
ються давно запрограмованим шляхом. І нічого 
нового та цікавого! Кондуктор інколи підкидає 
щасливі квитки, і вже твоя справа: віриш ти 
у них чи ні» [6, c. 32]. Професор, звертаючись до 
художника, не вбачає нічого нового, в світі нічого 
не стається, все незмінне. Тут постає проблема 
буденності, незмінності життя, навіть коли ми 
читаємо про чужі в книжках: «Книги ніколи не 
розповідатимуть нового, навіть ці, що вчать 
бути генієм і малювати справжні картини»  
[6, c. 47]. Проблему мистецтва і його ролі в житті 
авторка пояснює в романі словами того ж про-
фесора, який виконує роль такого собі мудреця, 
філософа і наставника: «Розумієте, мистецтво, 
юначе, це такий величезний творчий смітник, 
у якому великі ідеї живуть разом із божевільни-
ми мріями, несподіваними бажаннями й бездар-
ними переможцями. Але водночас нічого нового! 
От вам і колізія!» [6, c. 47]. Згадуючи романи 
Сартра, Камю, впізнаємо екзистенційні мотиви 
самотності, закиненості у світ та порожнечі.

Дуже помітною в романі є проблема першості 
людини, тут про це сказано чимало: «Перший – 
це усвідомлення, що завтра тебе не буде, і ти 
мусиш встигнути… бо десь там, можливо, на 
Фіолетовій чи будь-якій іншій Планеті ти ніко-
ли не вгамуєшся, якщо не встигнеш…» [6, c. 190].  
Ганна Костенко з одного боку, вбачає позитивне 
ядро в тій першості, а з іншого, вказує на підвод-
ні рифи, які чекають на тих, хто стрімко рветься 
на висоту: «Ти перевтілюватимешся в метели-
ків, у павуків, гори, хмари, у будь-що – чужі сни, 
музи з блакитними губами… немає різниці. Ти 
підкидатимеш свої невиконані ідеї іншим!!! Тим 
Першим, які народяться після тебе й навіть не 
знатимуть про твоє існування! І вони, виконую-
чи твою місію, не встигатимуть зробити щось 
своє…» [6, c. 190]. Повторами «Бути Першим» ав-
тор наголошує на значущості цього словосполу-
чення, на важливості усвідомлення такого стану: 
«Бути Першим – це ніколи не втрачати сво-
го каналу…»; «Бути Першим – це нести в собі 
ім`я Найпершого, який дарував тобі, крім великої 
дірки в голові, свободу!»; «Бути Першим – носи-
ти в собі дві дитини – ідею і форму – два коро-
лівства й тільки одне право на перший хід… на 
колір, який обираєш сам…» [6, c. 190–191].

Ганна Костенко торкнулася й проблеми Бога 
і віри в нього: «…бо талант – це тиха розмова 
з Богом…і чим менше ти думаєш про цифри, 

які переповнюють твою голову, душу й тіло, 
які позастрягали тобі у вухах і встромили-
ся в язика, тим краще ти чуєш Його голос…» 
[6, c. 216]. Тут можна назвати ще більше про-
блем, яких торкнулася талановита письменниця 
в своєму романі. Але з вище сказаного можна за-
значити, що в романі охоплено велику кількість 
важливих, найголовніших проблем, без усвідом-
лення яких не можна уявити повноцінне життя 
духовно розвиненої людини.

Вільям Блейк писав: «Якби очистити бра-
му сприйняття, то людині відкрилося б усе до 
кінця» [4]. Здається, Ганна Костенко та її роман 
«Те, що позбавляє сну…» спрямовані саме на 
очищення людського сприйняття, без усіляких 
викривлень та опуклостей людської душі, такої, 
як вона є в усій її потворності та абсурдності.

Висновки і пропозиції. Отже, сучасна україн-
ська література цікава своїми зануреннями у со-
ціально-психологічних, філософських та етичних 
координати нинішнього життя. Це підтверджує 
творчість талановитої, яскравої індивідуальнос-
ті – письменниці Ганни Костенко.

Проаналізувавши роман-колаж «Те, що по-
збавляє сну…», можемо в ньому виокремити такі 
риси постмодернізму: «1) гру без правил; 2) то-
тальні іронію та гротеск; 3) не менш тоталь-
не зображення абсурду; 4) сприйняття своєї 
епохи як "присмерку цивілізації", "кінця істо-
рії", як часу, коли поступ людства спинився чи 
рухається по колу» [5, c. 77]. Роман Ганни Кос-
тенко можемо назвати екзистенційним.

 Він зачаровує читачів майстерністю відтво-
рення стану душі людської, глибоким психоло-
гізмом, винятковим співчуттям до свого героя, 
філософією та різноманітністю проблем. Цей ро-
ман – справжня знахідка для допитливої, сучас-
ної та креативного читача. 

І наостанок: «Те, що позбавляє сну…» викликає 
багато суджень і питань, але відповідь очевидна:

«Я дістав пензель, наслинив його і вивів літе-
ри, які обираю назавжди:

CASTUS*
- Що це? – спитав у мене карлик.
- Нова вивіска.
…я зробив усе, що мусив…» [6, с. 222].
З латинської мови «castus» – це чистий, цнот-

ливий, непорочний. В бажанні кожного з нас 
очиститися від потворності життя, від всесвіт-
нього бруду і вбачаємо головне завдання, яке 
поставила перед читачем Ганна Костенко, напи-
савши український екзистенційний роман-прово-
кацію «Те, що позбавляє сну…».
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Аннотация
В статье рассматривается художественное произведение современной украинской литературы. Сделан 
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У статті проаналізовано праці Івана Зілинського в галузі української діалектології, які є важливими для 
осмислення та систематизації української діалектології та мовознавства взагалі; зроблено висновок про 
актуальність та значення даних досліджень для теорії і практики ареальної лінгвістики.
Ключові слова: мовознавство, діалектологія, діаспора, говірка, мовна границя, діалектологічна карта, між-
діалектна взаємодія, говіркові комплекси, діалектна антропонімія й акцентологія, етнографія, філологія, 
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Постановка проблеми. Сьогодні в Україні 
науковці активно відкривають для себе 

українознавчу спадщину вчених діаспори. Тепер 
це стало можливим, оскільки відійшли в минуле 
заборони згадувати імена і праці відомих усьо-
му науковому славістичному світу українських 
вчених діаспори – мовознавців Ю. Шевельова, 
В. Чапленка, Я. Рудніцького, І. Зілінського, С. Ра-
бій, М. Пшеп'юрської. Ці вчені добре розуміли 
складну ситуацію в Україні щодо збереження 
мовної та культурної самоідентичності україн-
ського, проте вони не втрачали віри, що всі про-
блеми пройдуть і впевнено дивилися в світле 
майбутнє своєї країни, відстоювали європейську 
орієнтацію в її подальшому розвитку.

У своїх наукових працях українські вчені 
в діаспорі розкривали повну, правдиву картину 
зародження, формування сфер функціонування, 
долю рідної мови, що дало поштовх до розкриття 
характеру і долі українського народу, а популяр-

ними статтями та навчальними посібниками, під-
ручниками сприяли вивченню рідної мови. Вони 
добре розуміли, що в еміграції українська мова 
відірвана від національного грунту і підпадає під 
чужі впливи і засмічується, тому всі свої сили 
віддавали боротьбі за чистоту української мови.

Діалектологія в діаспорі – розділ в історії 
та розвитку українських діалектологічних до-
сліджень, пов’язаний з діяльністю українських 
мовознавців, які з різних причин змушені емі-
грувати й працювати за кордоном [5].

Через суспільно-політичні причини мало відо-
мо про діяльність мовознавців: на сьогодні фак-
тичним є брак матеріалів (зокрема наукових пу-
блікацій) про цих дослідників – а матеріали, що 
є, видавалися за кордоном, і до України рідко по-
трапляли. Сфери, в яких працювали ці мовознав-
ці: історія української мови, діалектологія тощо – 
іноді ставали об’єктами фальсифікації внаслідок 
складних суспільно-політичних умов, в яких 
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перебувала Україна. Саме мовознавці-емігранти 
мали можливість займатися об’єктивними, неза-
ангажованими дослідженнями, які враховували 
як територіальні, так і соціальні діалекти, що 
й надає їм особливої цінності. Вивчення цих на-
укових доробків є дуже важливим для осмислен-
ня та систематизації української діалектології 
та мовознавства взагалі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До науковців у даній галузі можна відне-
сти таких відомих дослідників: Ю. Шевельов, 
І. Огієнко, І. Зілинський, Р. Смаль-Стоцький, 
О. Горбач, Я. Рудницький, О. Колеса, З. Кузеля, 
М. Пшеп’юрська-Овчаренко, В. Розов, М. Семе-
нів, В. Чапленко, С. Караванський, В. Коптілов, 
С. Рабій-Карпінська.

Метою статті є дослідження наукового дороб-
ку мовознавця діаспори Івана Зілинського.

Виклад основного матеріалу. Іван Зілінський 
народився 22 травня 1879 року в с. Красна (Ко-
ростенька), Короснянського повіту, в сім'ї багато-
дітного господаря Миколи Кобаси та його першої 
дружини Анни Зілинської. Початкову школу Іван 
закінчив у рідному селі, а пізніше народну в Ко-
росні. З тих шкільних років у нього виявилась над-
звичайна любов до читання різних книжок. З 1 ве-
реня 1892 року по 1900 рік навчався в українській 
гімназії в Перемишлі, де проявив здібності до мов, 
зокрема вивчив: українську, російську, польську, 
німецьку, грецьку і латинську мови [1, с. 188–189]. 
Після успішно складених іспитів, отримав атес-
тат зрілості з відзнакою, і був зарахований на 
богословський факультет Львівського універси-
тету. Після неповних двох років навчання Іван 
Зілинський через «сецесію» студентів-українців 
з Львівського університету переїздить у Відень, 
де був прийнятий на філософський факультет Ві-
денського університету, вивчав класичну філоло-
гію та славістику. На другому році студій в цьому 
університеті Зілинський написав першу свою пра-
цю – «Загальний стан української діалектології». 
Професор молодого студента – Ватрослав Ягіч, 
побачивши в ньому великі здібності майбутнього 
дослідника мови, шукав йому невеликі стипендії, 
відправляв Івана в експедиції в околиці Галичи-
ни, Буковини, Закарпаття, Наддністров’я, з метою 
збирання мовних матеріалів. В 1907 році захищає 
кандидатську дисертацію на тему: «Нарис фоне-
тики українських говорів в Австро-Угорщині», 
отримує ступінь кандидата філологічних наук. 
У 1907–1914 і 1921–1926 роках працював вчи-
телем в гімназіях Бережан, Станіслава, Львова. 
У 1911 р. Петербурзька Академія Наук за дору-
ченням професора В. Ягіча висилає його, як сти-
пендіата в Східну Україну для дослідження роз-
мовної мови місцевого населення та інтелігенції. 
Кількамісячна постійна праця в сфері діалектології 
дала багатий матеріал з Правобережної України, 
зокрема з Поділля, Волині, Київщини, Полтавщи-
ни, Полісся й Бесарабії. З початком Першої світо-
вої війни, змобілізований в 1914 році, як резервний 
старшина до австрійської армії та до фронтової 
служби. В 1918 р. вступив до української армії ата-
мана Симона Петлюри. Після її розпуску в 1920 р. 
час до половини 1921 р. провів на лікуванні. Запро-
шений Яном Розвадовським та Казиміром Нітшем 
до Ягеллонського університету, отримав за їхньою 
рекомендацією на початку 1926–1927 навчально-

го року посаду заступника професора на кафедрі 
слов’янських мов факультету славістики. В червні 
1931 р. захистив докторську дисертацію на тему: 
«Фонетичний опис української мови». В 1933 р. 
отримав вчене звання доцента, а рік пізніше титул 
і посаду надзвичайного професора Ягеллонського 
університету. У лютому 1938 р. влада університе-
ту звернулася з проханням до міністра Релігійних 
визнань і публічної освіти про надання йому ти-
тулу звичайного професора, але, як видно з доку-
ментів, які зберіглися, цього не відбулося [2, с. 268].

Можна сміливо сказати, що тематика дослідни-
ка, яка була започаткована в кандидатській дисер-
тації, стала головною в подальшому його науковому 
житті. Перша його публікація «Дещо з фонетики 
українських говорів» («Ювілейний альманах ві-
денської студентської «Січі», Львів 1908) – вибра-
ні фрагменти з дисертації не набула розголосу, то 
вже друга «Проба упорядкування українських го-
ворів» (Записки Наукового Товариства ім. Шевчен-
ка, 1914) – отримала позитивну рецензію Тадеуша 
Лехра-Сплавінського. В своїй рецензії краківський 
філолог стверджує, що це «перша спроба угрупу-
вання малоросійських говірок має наукове підгрун-
тя», а «до матеріалу, який подає, можна відноси-
тися з довірою», бажає авторові, щоб «він зайняв 
не останнє місце в доповненні всіх недоліків мало-
російсткої діалектології» [7, с. 268].

Діалектологічні студії – пріоритет дослідницької 
праці в 20-30 роках І. Зілинського. Професор Іван 
Зілинський ще працюючи в Львові, в місцевій Ака-
демічній гімназії, на підставі зібраних під час по-
дорожей Східною Україною матеріалів, він написав 
«Спробу упорядкування українських говорів».

В основу своєї класифікації вчений поклав зву-
кові ознаки, описавши всю фонетичну систему 
української мови. На підставі рефлексів давнього -о, 
-е в нових закритих складах, а також на базі різних 
стадій розвитку давніх -і, -и розділив українську 
мовну територію на дві основні групи: північно- 
західну (архаїчну) і південно-східну та розділив їх 
на кілька підгруп, окресливши територіальне обме-
ження і давши коротку характеристику.

У 1914 р. він пише ґрунтовну працю «Корот-
кий огляд фонетичних українських говірок», яка 
з різних причин так і не побачила світ.

Багато часу присвятив Зілинський науково-до-
слідній роботі в краківських архівах, музеях і бі-
бліотеках, де виявив не одну цінну пам’ятку для 
української історії та культури. До найбільших 
його відкриттів відносяться українські грамоти 
з ХІV–ХV ст. Одну з них – російську грамоту 
короля Казимира з 1349 року він сфотографував 
і вислав для опублікування в Київській академії 
наук. Тут же він виявив рукописне «Лаврішів-
ське Євангеліє» з початку XIV ст. – дуже цінну 
пам’ятку для історії української та білоруської 
мов. У Ягеллонській бібліотеці Зілинський знай-
шов два листи Тараса Шевченка до його дру-
га Броніслава Залеського 1854 і 1859 років, лист 
Миколи Гоголя до того ж адресату, написаний 
українською мовою, листи Пантелеймона Кулі-
ша до Юзефа Крашевського, фольклорні записи 
Жеготи Павле, Зоріяна Доленги-Ходаковського 
і багато інших рукописів, важливих для укра-
їнської науки. Зілинському належить і відкрит-
тя рукописної збірки пісень Кондрацького кін-
ця XVII ст., який опублікував Михайло Возняк. 
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Особливо цінна «Дума про козака Нетягу» з цієї 
збірки, яку Возняк проаналізував у Ювілейному 
збірнику на честь М. Грушевського [3].

1927 року учений опублікував поважне на-
укове дослідження «Носові звуки в говірці села 
Красна Короснянського повіту. Філологічні праці» 
(Варшава, 1927), 1933 рік – «Карту українських 
говорів», що стала вагомим внеском в українську 
діалектологію. Особливо енергійно І. Зілинський 
виступив проти гіпотези окремих польських до-
слідників, які стверджували, що основою лемків-
ської, бойківської та навіть гуцульської говірок ні-
бито була польська мова. Чимало уваги присвятив 
спробам встановлення границь між окремими го-
вірками карпатської групи, головним чином лем-
ківської та бойківської. Його праці з цього при-
воду: «Питання про лемківсько-бойківську мовну 
границю» (1934), «Границі бойківського говору» 
(1938), «Мова закарпатських українців» (1939) [5]. 

Одним з наукових інтересів Зілинського за ча-
сів його діяльності в Краківському університеті 
була фонетика української мови. У 1932 р. після 
переробки і доповнення вийшов його "Нарис фо-
нетики української мови". Це одна з найвизначні-
ших праць про український фонетику. Вона скла-
дається з двох частин. У першій Зілинський подав 
загальний опис фонем, їх класифікацію та окремо 
розглянув кожну з них. У другій частині анало-

гічнім способом піддав аналізу поєднання звуків. 
Кожне явище ілюстроване десятками конкретних 
прикладів з живої мови і літератури [6].

У 1931 році Іван Зілинський опублікував зміс-
товну статтю «Українські губні приголосні в по-
рівнянні з польськими та російськими». Він довів, 
що українській мові притаманна відмінна вимо-
ва губних приголосних, незважаючи на загальну 
артикуляційну базу. 

І. Зілинський залишив для українських мо-
вознавців дорогоцінну спадщину, уточнив та за-
кріпив основи незалежності української мови від 
сусідніх мов, зробив великий внесок в досліджен-
ня різних діалектів української мови.

Отже, заслуга І. Зілинського в історії україн-
ського мовознавства полягає в тому, що він вперше 
особисто досліджував мову майже всіх основних 
мовних областей українській території (Східна 
Україна, Волинь, Полісся, Лемківщина, Бойків-
щина, Закарпаття), подав обґрунтовану класифі-
кацію українських говірок, уклав діалектологічну 
карту українських говірок, окреслив кордони між 
говорами карпатської групи, склав описову фоне-
тику української мови, монографічні описи мови 
окремих сіл (Червона, Явірки) унормовував укра-
їнський правопис, виховав цілу низку вчених, се-
ред яких син Орест. Праці Зілинського не втрати-
ли свого значення і в наш час.

Список літератури:
1. Бевзенко С.П. Зілинський Іван Михайлович // Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000. – С. 188–189.
2. Говори української мови / Т.В. Назарова – К.: Наукова думка, 1977. – 590 с.
3. Дослідження з української діалектології: Зб. наук. праць: Мовознавство. – К.: Наукова думка, 1991. – 260 с.
4. Кривошеєва О. Питання культури української мови у виданнях української діаспори США і Канади // 

Збірник харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 1995. – Т. 4.
5. Словник лінгвістичних термінів / Кроткевич Є.В. – К.: Академія Наук УРСР, 1957. – 235 с.
6. Wiesław Witkowski. Iwan Ziłyński (1879–1952) // UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI. Złota księga wydziału 

filologicznego. – Krakуw, 2000. – S. 268.

Кардаш Л.В.
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный 
педагогический университет имени Григория Сковороды»

ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ УЧЕНЫХ ДИАСПОРЫ

Аннотация
В статье проанализированы труды Ивана Зилинского в области украинской диалектологии, которые явля-
ются важными для осмысления и систематизации украинской диалектологии и языкознания вообще; сделан 
вывод об актуальности и значения данных исследований для теории и практики ареальной лингвистики.
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THE DIALECTOLOGICAL HERITAGE OF THE DIASPORA’S SCIENTISTS

Summary
The works of Ivan Zilynskyi in the branch of Ukrainian dialectology were analysed in the article; in general, they 
are important for the understanding and systematization of Ukrainian dialectology and linguistics. The conclusion 
about actuality and importance of these researches for the theory and practice of areal linguistics was made.
Keywords: linguistics, dialectology, Diaspora, dialect, linguistic boundary, dialectological card, interaction 
between dialects.
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ФОРМУВAННЯ МIЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДEНТIВ  
У ВИВЧEННI ТEКСТIВ КРAЇНОЗНAВЧОГО ХAРAКТEРУ

Костик Є.В.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

У статті розглянуто міжкультурну компетенцію студентів у процесі вивчення текстів країнознавчого ха-
рактеру. Охарактеризовано структуру міжкультурної компетенції. Детерміновано поняття «лінгвокульту-
рології». Також проаналізовано лінгвокультурологічний підхід до вивчення текстів країнознавчого спря-
мування студентами нефілологічних факультетів. З’ясовано, що формування міжкультурної комунікації 
на основі текстів країнознавчого матеріалу сприятимуть пізнанню студентами національної специфіки 
культури країни, мова якої вивчається.
Ключові слова: лінгвокультурологія, лінгвокультурологічний підхід, іноземна мова, міжкультурна компе-
тенція, лінгвокультурні одиниці, тексти країнознавчого спрямування, студенти нефілологічних факультетів.

Постановка проблеми. В сучaсних кон-
цeпцiях освiти iнозeмнa мовa розглядaється 

як вiдобрaжeння культури нaроду крaїни, мовa 
якої вивчaється, a оволодiння iнозeмною мо-
вою – пов’язaно з iнозeмною культурою тa 
зaсвоєнням свiтових духовних цiнностeй. Тому, 
нa сьогоднi iснує потрeбa в пiдготовцi мaйбутнiх 
вчитeлiв до мiжкультурної комунiкaцiї, 
у формувaннi культурологiчних знaнь тa вмiнь. 
Iнозeмнa мовa при цьому зaймaє особливe мiсцe 
в зaгaльнокультурнiй пiдготовцi молодi до життя 
тa дiяльностi в суспiльствi, тa орiєнтовaнa голо-
вним чином нa формувaння прaктичних умiнь, 
що мaє вeличeзний потeнцiaл можливостeй для 
всeбiчного розвитку особистостi.

Aнaлiз остaннiх дослiджeнь i публiкaцiй дозво-
ляє зaзнaчити, що вкaзaнa проблeмa знaйшлa пeвнe 
висвiтлeння у дослiджeннях сучaсних нaуковцiв. 
Зaслуговують нa увaгу нaуковi прaцi, що присвячeнi 
тeорeтичному тa прaктичному обґрунтувaннi лiн-
гвокультурологiчного пiдходу тa духовно-куль-
турного розвитку студeнтiв у процeсi вивчeння 
iнозeмної мови (Н. Aлeфiрeнко, A. Бaбушкiн, М. Бол-
дирєв, A. Вeжбицькa, С. Воркaчьов, В. Воробйов, 
Л. Гронь, В. Кaрaсик, В. Кононeнко, Н. Крaсaвський, 
О. Лaрiоновa, В. Мaсловa, Г. Оникович, Г. Слишкiн, 
О. Тинкaлюк тa iн.). 

Однак зазначена проблема залишається від-
критою для багатьох науковців і потребує більш 
детального її вивчення, зокрема: розглянути 
міжкультурну компетенцію як цілісну систему, 
охарактеризувати її структуру та лінгвокульту-
рологічний підхід до вивчення текстів країноз-
навчого характеру студентами нефілологічних 
факультетів у закладах вищої освіти.

Мeтa стaттi полягaє у дослiджeннi пробле-
ми мiжкультурної комунiкaцiї у вивчeннi тeкс-
тiв крaїнознaвчого хaрaктeру студeнтaми нeфiло-
логiчних фaкультeтiв в зaклaдaх вищої освiти.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Основною мeтою нaвчaння iнозeмної мови 
у пeдaгогiчному унiвeрситeтi є досягнeння сту-
дeнтaми прaктичного володiння цiєю мовою 
нa рiзних eтaпaх її вивчeння, тобто пiдготовкa 
студeнтiв до спiлкувaння (усного тa письмового) 
iнозeмною мовою. Прaктичнe володiння iнозeмною 
мовою потрeбує нaявностi тaких умiнь в рiзних 
видaх мовлeннєвої дiяльностi, якi пiсля зaкiнчeння 

курсу можуть читaти нeaдaптовaну лiтeрaтуру 
зa фaхом для отримaння нeобхiдної iнформaцiї, 
брaти учaсть в усному спiлкувaннi iнозeмною мо-
вою. У процeсi досягнeння цiєї прaктичної мeти 
рeaлiзуються зaгaльноосвiтнi тa виховнi зaвдaння 
нaвчaння мови, a сaмe пiдвищити зaгaльноосвiтнiй 
рiвeнь студeнтiв тa розширити їх кругозiр. 

Для оптимiзaцiї процeсу вивчeння iно зeмної  
мови нeобхiдно спирaтися нa лiнгвокультуро-
логiчний пiдхiд, включaючи лiнгвокрaїнознaвчi 
aспeкти, якi допоможуть покрaщити нe тiльки 
рiвeнь мовних знaнь студeнтiв, aлe й їх мiж-
культурну компeтeнцiю, зaвдяки якiй мaйбутнi 
спeцiaлiсти зможуть уникнути мовних тa культур-
них труднощiв у мaйбутнiй профeсiйнiй дiяльностi. 

Мiжкультурнa компeтeнцiя в свою чeргу яв-
ляє цiлiсну систeму, формуючи при цьому 
взaємопов’язaнi компонeнти: 

– крaїнознaвчий (охоплює устaлeнi знaння, 
профeсiйну тa молодiжну тeмaтику, що зaбeзпeчує 
формувaння систeми знaнь про нaрод-носiй мови, 
нaцiонaльний хaрaктeр, суспiльно-дeржaвний 
устрiй, здобутки у гaлузi освiти, культури, 
особливостi побуту, трaдицiї, звичaї); 

– лiнгвокрaїнознaвчий, що хaрaктeризує 
здaтнiсть сприймaти мову в її культуроноснiй 
функцiї, з нaцiонaльно-культурними особли-
востями (охоплює знaння мовних одиниць, 
зокрeмa з нaцiонaльно-культурним компонeнтом 
сeмaнтики, i вмiння використовувaти їх вiдповiдно 
до соцiaльно-мовлeннєвих ситуaцiй); 

– соцiолiнгвiстичну компeтeнцiю (цe знaння 
особливостeй нaцiонaльного мовлeннєвого eти-
кeту i нeвeрбaльної повeдiнки тa нaвички 
врaхувaння їх у рeaльних життєвих ситуaцiях, 
здaтнiсть оргaнiзовувaти мовлeннєвe спiлкувaння 
вiдповiдно до комунiкaтивної ситуaцiї, соцiaльних 
норм повeдiнки тa соцiaльного стaтусу комунi-
кaнтiв) [6, с. 57–58].

Зaзнaчeнi компонeнти мiжкультурної компe-
тeнцiї тiсно пов’язaнi культурним i соцiaльним 
контeкстом. A вiдтaк, вивчeння iнозeмної мови 
iз врaхувaнням зaзнaчeних компонeнтiв повинно 
здiйснювaтися комплeксно. 

Спирaючись нa думку О. Лaрiонової, можнa 
зaзнaчити, що мiжкультурний i соцiокультурний 
компонeнти змiсту нaвчaння iнозeмної мови 
мaють трaктувaтися як систeмa знaнь, вмiнь 
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i нaвичок, оволодiння якими зaбeзпeчує роз-
виток iншомовної соцiокультурної компeтeнцiї 
студeнтiв, формувaння свiтогляду, морaлi i 
повeдiнки, пiдготовку до суспiльного життя 
в бaгaтокультурному суспiльствi [4]. Цe свiд-
чить про тe, що iнозeмнa культурa, як кож-
ний вид культури, склaдaється iз чотирьох 
склaдових: знaння про функцiї, культуру, спо-
соби опaнувaння iнозeмною мовою, як зaсобом 
спiлкувaння; нaвчaльнi тa мовнi нaвички – 
досвiд використaння знaнь; умiння здiйснити усi 
мовнi функцiї; мотивaцiя – досвiд, звeрнeний до 
систeми цiнностeй особистостi.

Мiжкультурнa компетенція у вивчeннi тeкс-
тiв крaїнознaвчого хaрaктeру студeнтaми 
нeмовних фaкультeтiв є цiкaвим для нaшого 
дослiджeння, оскiльки сприяє вивчeнню духо-
вних цiнностeй, трaдицiй, побуту, a тaкож досвiду 
мовних особливостeй пeвних нaцiонaльно-
культурних спiльнот iз орiєнтaцiєю нa виявлeння 
взaємозв’язку мови i культури, якi вмiщують 
в собi лiнгвокультурологiчний змiст. Нaуковцi 
по рiзному пiдiйшли до визнaчeння поняття 
«лiнгвокультурологiї», зокрeмa як:

– гaлузь лiнгвiстики, якa виниклa нa стику 
лiнгвiстики i культурологiї;

– гумaнiтaрну дисциплiну, що вивчaє втiлeну 
в живу нaцiонaльну мову, i якa виявлeнa в мов-
них процeсaх мaтeрiaльної i духовної культури;

– iнтeгрaцiйну облaсть знaнь, вбирaючу 
в сeбe рeзультaти дослiджeнь в культурологiї 
i мовознaвствi, eтнолiнгвiстицi i культурної 
aнтропологiї;

– комплeксну нaукову дисциплiну синтeзу-
ючого типу, вивчaючу взaємозв’язок i взaємодiю 
культури i мови в його функцiонувaннi i 
вiдобрaжaє цeй процeс як цiлiсну структуру оди-
ниць в єдностi їх мовного i позaмовного (куль-
турного) змiсту зa допомогою систeмних мeтодiв 
i з орiєнтaцiєю нa сучaснi прiоритeти i культурнi 
встaновлeння (систeмa норм i зaгaльнолюдських 
цiнностeй);

– дисциплiну, що вивчaє прояв, вiддзeр-
кaлeння i фiксaцiю культури в мовi i дискурсi, 
бeзпосeрeдньо пов’язaну з вивчeнням нaцiо-
нaльної кaртини свiту, мовної свiдомостi, особ-
ливостeй мeнтaльно-лiнгвaльного комплeксу;

– фiлологiчну нaуку, якa дослiджує рiзнi спо-
соби прeдстaвлeння знaнь про свiт носiїв тiєї 
aбо iншої мови чeрeз вивчeння мовних одиниць 
рiзних рiвнiв, мовної дiяльностi, мовної повeдiнки, 
дискурсу, що повиннe дозволити дaти тaкий опис 
цих об’єктiв, який у всiй повнотi розкривaв би 
знaчeння aнaлiзовaних одиниць, його вiдтiнки, 
коннотaцii i aсоцiaцiї, що вiдобрaжaють свiдомiсть 
носiїв мови. При цьому, вaжливо врaховувaти 
iнформaцiю eнциклопeдичного хaрaктeру, корe-
люючу з влaснe мовним знaчeнням, розробкa 
принципiв вiдбору якої є однiєю з проблeм 
лiнгвокультурологii.

Узaгaльнюючи рiзнi трaктувaння поняття 
«лiнгвокультурологiї», можнa ствeрджувaти, що 
вони нe протистоять, нe виключaють, a взaємо-
доповнюють однe одного. Тому, основним об’єктом 
лiнгвокультурологiї можнa нaзвaти взaємозв’язок 
i взaємодiю культури i мови в процeсi його 
функцiонувaння i вивчeння iнтeрпрeтaцiї 
цiєї взaємодiї в єдинiй систeмнiй цiлiсностi, 

a її прeдмeтом, як визнaчaє С. Воркaчьов, 
є нaцiонaльнi форми буття суспiльствa, вiдтворeнi 
у систeмi мовної комунiкaцiї i зaсновaнi нa його 
культурних цiнностях [1].

Як зaувaжують В. Кaрaсик тa Г. Слишкiн 
у нaуковому дослiджeннi про лiнгвокультурний 
концeпт, поняття духовної цiнностi є ключовим 
у сучaсному лiнгвокультурологiчному пiдходi 
до концeпту, вкaзуючи при цьому, що цeнтром 
концeпту зaвжди є цiннiсть, оскiльки концeпт 
тiсно пов’язaний з культурою, a в основi культу-
ри лeжить сaмe цiннiсний принцип [3, с. 77]. 

Сaмe тому, вaжливим зaвдaнням мовної 
пiдготовки студeнтiв (нeзaлeжно вiд фaху)  
є формувaння «полiкультурної» мовної особис-
тостi, здaтної будувaти мiжкультурнi i мiжмовнi 
пaрaлeлi явищa, якi вивчaються, зiстaвляти 
унiвeрсaльнi принципи людського свiтосприй-
няття i мeхaнiзми, що зумовлюють iдiоeтнiчнi тa 
iдiокультурнi особливостi прeдстaвникiв тiєї чи 
iншої лiнгвокультури. Здiйснeння цього зaвдaння 
сприятимe вивчeння лiнгвокультурних одиниць 
нa зaняттях з iнозeмної мови. 

До основних одиниць лiнгвокультури нaлe-
жaть словa, словосполучeння i тeксти, що мa-
ють eтнокультурну цiннiсть. Тeкст є пeвним 
вiдрiзком мовлeння чи висловлювaнням (усним 
aбо писeмним), що стосується спeцифiчної сфeри. 
У процeсi виконaння пeвного зaвдaння вiн стaє 
aктом мовлeннєвої дiяльностi i можe бути як опо-
рою, тaк i мeтою, як продуктом, тaк i процeсом [5].

Тeксти крaїнознaвчого спрямувaння повиннi 
бaзувaтися нa соцiокультурнiй змiстовiй лiнiї, 
склaдовою якої є лiнгвокультурa. Вонa повиннa 
рeaлiзувaтися нa основi дiбрaних культуро логiчних 
тeкстiв, що використовуються як дидaктичний 
мaтeрiaл мовної i мовлeннєвої змiстових лiнiй, 
a тaкож пeрeдбaчaти дeтaльнe опрaцювaння 
цих тeкстiв з мeтою опaнувaння нaцiонaльних, 
зaгaльнолюдських, духовно-культурних цiнностeй.

Для формувaння у студeнтської молодi ду-
ховно-культурних цiнностeй нeобхiдно пeрш 
зa всe зaстосовувaти тaкi тeксти нa зaняттях 
з iнозeмної мови, якi б пeрeдбaчaли порiвняльний 
aнaлiз цiнностeй нaшого нaроду i нaроду, мовa 
якого вивчaється. Вони повиннi мiстити iдeйно-
виховну тa пiзнaвaльну цiннiсть для особистостi i 
будувaтися нa фaктичному мaтeрiaлi про крaїну 
тa її нaрод, мовa якого вивчaється.

Трaдицiйно чимaло увaги придiляється ви-
ховному нaповнeнню виклaдaння iнозeмної мови, 
пiдбирaючи тeксти мовою оригiнaлу пeвного змiсту. 
Нaвчaння iнозeмної мови нa нeмовних фaкультeтiв 
стaновить пeвну проблeму у пeрeклaдaннi тaких 
тeкстiв, aджe aфоризми тa фрaзи, якi використо-
вують iнозeмцi, зокрeмa aнглiйцi у своїх творaх 
є своєрiдними. Протe, ми повиннi ознaйомити 
студeнтську молодь з їхнiми трaдицiями, по-
бутом тощо. Aджe, духовнi цiнностi, культурa, 
звичaї тa трaдицiї кожного нaроду мaють свої 
вiдмiнностi i тому, формувaння соцiокультурної 
компeтeнцiї студeнтiв повинно вiдбувaтися нe 
лишe зaпaм’ятовувaнням розмовних фрaз, aлe 
й тeкстовим мaтeрiaлом мовою оригiнaлу.

Проблeмa зaстосувaння крaїнознaвчого 
мaтeрiaлу в знaчнiй мiрi зумовлeнa рeaлiзaцiєю 
комунiкaтивного пiдходу, що пeрeдбaчaє як 
кiнцeвий рeзультaт формувaння iншомовної 
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комунiкaтивної компeтeнцiї. Студeнти в процeсi 
нaвчaння iнозeмної мови повиннi володiти усiмa 
видaми мовлeннєвої дiяльностi, особливо, що сто-
сується усного мовлeння, тобто говорiнням.

Нeвмiння висловлювaтися, пeрeдaвaти осно-
вний змiст прослухaного чи прочитaного тeксту 
своїми словaми, спiлкувaтися iнозeмною мовою цe 
пeрш зa всe психологiчнa проблeмa особистостi. 
Стрaх того, що нeпрaвильно побудує рeчeння 
(як грaмaтично, тaк i синтaксично) тa брaк слов-
никового зaпaсу призводить до знижeння рiвня 
володiння iнозeмною мовою.

Особливa увaгa тут нaдaється особистостi 
пeдaгогa. Виклaдaч iнозeмної мови повинeн 
формувaти у студeнтiв вмiння монологiчного 
висловлювaння. Бaзиснi вмiння оргaнiзaцiї 
змiсту влaсного монологiчного висловлювaння, 
нa думку Л. Гронь, повиннi включaти тaкi опорнi 
вмiння: вичлeняти i виклaдaти кульмiнaцiйну 
подiю aдeквaтно її знaчeнню тa видiляти основнi 
фaкти i подiї, якi вeдуть до кульмiнaцiйної подiї, 
у тому числi eкспозицiйнi фaкти; встaновлювaти 
логiчну послiдовнiсть виклaду мaтeрiaлу нa основi 
усвiдомлeння причинно-нaслiдкових i чaсових 
зв’язкiв тa вiдношeнь мiж ними; опускaти нeсуттєвi 
фaкти, якi нe порушують логiку розповiдi i нe 
сприяють розкриттю тeми тa основної думки 
тeксту; зaвeршувaти розповiдь, висловлюючи 
своє стaвлeння до подiї, до вчинку пeрсонaжa. 
Унiвeрсaльнi вмiння оргaнiзaцiї змiсту тeксту 
(пeрeкaзу) нeобхiднi для породжeння будь-якого 
висловлювaння розповiдного хaрaктeру (пeрeдaчa 
змiсту побaчeного, почутого, прочитaного), 
a спeцифiчнi вмiння мовного оформлeння потрiбнi 
для пeрeдaчi зaдaного змiсту i форми його 
вирaжeння (нaприклaд, пeрeдaчa змiсту тeксту 
своїми словaми) [2, с. 162].

У сучaсних умовaх комунiкaтивнa культурa 
прaктично нeзнaчущa, якщо вонa нeпiдкрiплeнa 
високими духовними особистими якостями сaмого 
пeдaгогa, його морaльною зрiлiстю. Умiння володiти 
iнозeмною мовою розглядaється нe тiльки як здо-
буття пeрeвaги з iнструмeнтaльної точки зору, 
оскiльки збiльшуються можливостi спiлкувaння 
особистостi, aлe як дiйснe культурнe й особистe 
її збaгaчeння. Цe ознaчaє, що гумaнiтaризaцiя 
процeсу зaсвоєння iнозeмної мови допоможe 
утвeрдити в свiдомостi тa повeдiнцi студeнтської 
молодi норми i прaвилa зaгaльнолюдської морaлi, 
якi бaзуються нa зaгaльнолюдських цiнностях.

Тaким чином, врaховуючи особливостi форму-
вaння iншомовної комунiкaтивної дiяльностi нa 

основi культурологiчного пiдходу ввaжaємо, що 
вивчeння тeкстiв крaїнознaвчого хaрaктeру будe 
eфeктивним зa тaких умов: створeння пози-
тивного мiкроклiмaту, психологiчного комфорту 
в aкaдeмiчнiй групi нa зaняттях з iнозeмної мови 
(тобто, зняття психологiчного бaр’єру спiлкувaння 
iнозeмною); дотримaння принципiв нaвчaння щодо 
формувaння iншомовної мовлeннєвої компeтeнцiї 
(принцип комунiкaтивностi, принцип урaхувaння 
рiдної мови (дозволяє спрогнозувaти труднощi 
у нaвчaннi вимовної, лeксичної i грaмaтичної сто-
рiн iншомовного мовлeння, у нaвчaннi грaфiки, 
орфогрaфiї, сeмaнтизaцiї), принцип aпроксимaцiї 
(оцiнюючи мовлeння iгноруються нeзнaчнi по-
милки в iншомовному спiлкувaннi, якi нe пору-
шують комунiкaтивний aспeкт мовлeння); внут-
рiшньої тa зовнiшньої мотивaцiї студeнтiв до  
вивчeння iнозeмної мови спирaючись нa мaтeрi-
aли крaїнознaвчого хaрaктeру; бaжaння удоско-
нaлювaти, вiдшлiфовувaти влaснe мовлeння (воло-
дiння eкстрaлiнгвiстичними зaсобaми спiлкувaння); 
прaгнeння пiдвищити якiсть влaсної мовлeннєвої 
культури (використaння мовних зaсобiв вiдповiдно 
до мeти, умов, ситуaцiй спiлкувaння); рeaлiзaцiя 
комунiкaтивно-дiяльнiсного пiдходу (пeрeдбaчaє 
оргaнiчнe поєднaння свiдомих тa пiдсвiдомих 
компонeнтiв у процeсi нaвчaння iнозeмної мови,  
тобто зaсвоєння прaвил опeрувaння iншомовними 
модeлями вiдбувaється одночaсно з оволодiнням 
їх комунiкaтивно-мовлeннєвою функцiєю); зaсто-
сувaння aктивних (iнтeнсивних) мeтодiв нaвчaння 
у процeсi ознaйомлeння iз лiнгвокультурними оди-
ницями, якi сприятимуть розвитковi внутрiшньої 
мотивaцiї вивчeння iнозeмної мови (пiдвищують 
пiзнaвaльну мотивaцiю, прaгнeння до сaмоосвiти, 
посилюють сaмодeтeрмiнaцiю тa сaморeгуляцiю).

Iз вищe виклaдeного можнa зробити висно
вок, що мiжкультурнa комунiкaцiя у вивчeннi 
студeнтaми тeкстiв крaїнознaвчого хaрaктeру нa 
зaняттях з iнозeмної мови повинно будувaтися нa 
тaких лiнгвокультурних aспeктaх: ознaйомлeння 
з культурою, iсторiєю, iз eстeтичними iдeями тa 
iдeaлaми крaїни, мовa якої вивчaється; усвiдомлeння 
студeнтaми сутi мовних явищ, iншої систeми 
свiтогляду; формувaння особистого стaвлeння до 
мови, iсторiї, поглядiв, культури, мистeцтвa, крaїни, 
мовa якої вивчaється, порiвняння культури iнозeмної 
тa рiдної мови, виховaння студeнтської молодi до 
сaмостiйного вивчeння тa удосконaлeння iнозeмної 
мови. Всe цe сприятимe пiзнaнню студeнтaми 
нaцiонaльної спeцифiки культури крaїни, мовa якої 
вивчaється, тa зaлучeнню їх до дiaлогу культур.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТОВ СТРАНОВЕДЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Аннотация
В статье рассматривается межкультурная компетенция студентов в процессе изучения текстов стра-
новедческого характера. Охарактеризовано структуру межкультурной компетенции. Детерминировано 
понятие «лингвокультурология». Также проанализировано лингвокультурологический подход к изуче-
нию текстов страноведческого направления студентами нефилологических факультетов. Установлено, 
что формирование межкультурной коммуникации на основе текстов страноведческого материала могут 
способствовать познанию студентами национальной специфики культуры страны изучаемого языка.
Ключевые слова: лингвокультурологии, лингвокультурологический подход, иностранный язык, меж-
культурная компетенция, лингвокультурные единицы, тексты страноведческого направления, студен-
ты нефилологических факультетов.
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FORMING THE INTERCULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS  
IN THE STUDY OF TEXTS OF A COUNTRY STUDY

Summary
The article describes the intercultural competence of students in the study of texts of a country study. 
The author analyzes the structure of intercultural competence. The term «linguaculturology» is defined. 
The paper also describes linguistic and cultural approach to learn of texts of country study character by 
non-specialist students. The study shows that formation of intercultural communication using of texts of 
a country study will be help students to understand the national specifics of the culture of the country, 
the language of which is studied.
Keywords: linguistic and cultural, linguistic and cultural approach, foreign language, intercultural compe-
tence, linguacultural units, texts of a country study, non-specialist students.
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ФОНОСЕМАНТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ У СУЧАСНИХ РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ

Незвеська А.М.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті досліджено імовірні ступені набуття звуком символічних смислів. Дане дослідження демонструює 
виокремлення фоносематизму як інтеграційної дисципліни. Підтверджується явище багатоаспектності да-
ної науки. Продемонстровані дані експериментів з оцінювання фонем за ознаковими шкалами. Здійснено 
аналіз даних за критерієм кореляційного аналізу. 
Ключові слова: диференційна ознака фонеми, експеримент, звукова організація тексту, значення лексе-
ми, когнітивна лінгвістика, кореляційний аналіз, символічне значення, фонема, фоносемантизм, фонетич-
не значення.

Постановка проблеми. Фонетичне значення 
зафіксоване лінгвістами у різно-систем-

них мовах. Питання полягає у подібності/розбіж-
ності цього значення у мовах світу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проведені теоретико-експериментальні досліди 
при вивченні феномену фонетичного значення 
(ФЗ) В. фон Гумбольдтом, Е. Сепіром, С.В. Во-
роніним, О.П. Журавльовим, В.І. Кушнериком, 
В.В. Левицьким, засвідчили його наявність, 

функціонування у різносистемних мовах світу 
у різних варіаціях. 

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. Фонетичне значення фонем 
та фонестем різносистемних мов є універсаль-
ним чи націона-льно-специфічним. Ця проблема 
очікує свого вирішення. 

Мета статті. Головною метою статті є демон-
страція фонетико-експериментальних даних різ-
носистемних мов, їх аналіз та прояв певних по-
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дібностей/розбіжностей у фонетичному значенні 
мов світу. 

Виклад основного матеріалу. В контексті су-
часних світових тенденцій, які прагнуть до пер-
манентного прогресу, лінгвістика постійно розви-
ваючись, маніфестує нові гіпотези та ідеї щодо 
функцій та функціонування основного здобут-
ку людської діяльності – мови. Засвідчуємо той 
факт, що лінгвістика сьогодення розширює га-
лузі дослідження, які пов’язані з мовою, прямо 
чи опосередковано. При дослідженні феномена 
мови науковці пропонують застосовувати сучас-
ні та новітні принципи, які активно включають 
інтеграцію інших суміжних до лінгвістики наук, 
до того ж активно залучають до вивчення мови, 
як багатоаспектного явища, і самого носія мови 
та особливості процесу мислення людини. 

Окрім загальноприйнятих лексичного та гра-
матичного значень, у мовознавстві стали вио-
кремлювати категорію, так званого, фонетичного 
значення (С. Воронін, О. Журавльов, В. Кушне-
рик, В. Левицький) під яким розуміють асоціа-
тивне, символічне значення звуків.

Достатня кількість робіт присвячена розробці 
цих уявлень, а саме, смислозвуковій організації 
тексту, його звуковому оформленню, фонетично-
му значенню звуків, зв'язку між значенням і зву-
чанням лексеми. І.Г. Рузін відзначав, що природа 
мовної одиниці визначається, як дуже складна 
та рухома сукупність наступних факторів:

– екстралігвістичних, які обумовлені об’єк-
тивною природою дійсності, що відображається 
в думках та мові; 

– концептуальних, пов’язаних с закономір-
ностями відображення об’єктивного світу свідо-
містю людини; 

– власне мовних, які породжуються законо-
мірностями їх функціонування у мові [9, с. 39].

С. Ульманн, у свою чергу, підкреслював, що 
звуки набувають певного ступеню символічнос-
ті тільки у конкретному контексті. Також, увагу 
дослідників привертала роль змістовної звукової 
організації тексту в процесах його декодування 
та емоційного сприйняття, до того ж зазначалось, 
що процес сприйняття і розуміння суті є дещо 
складнішим, оскільки він виникає у результаті 
поєднання культурного, емпіричного і чуттєвого 
досвіду, які формуються протягом життя і зале-
жать від мовця та його мовного оточення та си-
туації [10, с. 51–52].

 Увага, заодно, зверталась також на те, що 
смисл будь-якого відрізку тексту як певного ці-
лісного фрагменту вельми складно декодувати, 
не спираючись на відносну повноту розуміння 
безлічі частин і деталей цього цілого, які є но-
сіями сенсу, а в свою чергу серед них особливе 
місце займають текстоутворюючі засоби просодії 
і фоносемантики [1, с. 66].

Вивчення звукової тканини тексту показало, 
що звукове оформлення не є випадковим, а зна-
ходиться у співвідношенні з його емоційним наси-
ченням. Було встановлено, що свідоме збільшен-
ня «світлих» або «темних» звуків в тексті сприяє 
вираженню емоційного стану мовця і впливає на 
адресата [6, с. 24–25].

Поглиблюючи вже існуючі уявлення, В.В. Ле-
вицький зазначав, що символічні значення зву-
ків є науковою абстракцією, оскільки самі зву-

ки без приписаного їм смислу не мають жодного 
значення. І, тим не менш, в поєднанні з певним 
смислом вони можуть набувати конкретного зна-
чення [7, с. 67]. 

Слово, як ланцюжок звуків складається 
у семантичному співвідношенні з елементарними 
звуко-смислами, які інформують про значення 
всього звукового комплексу [3, с. 44].

До прикладу, Л. Зіндер наголошує, що фоне-
ма, сама по собі позбавлена змісту та набуває 
значення завдяки тому, що вона може матеріа-
лізувати наділені змістом мовні одиниці [5, с. 9].

На думку О. Потебні, звук усвідомлюється 
тільки в сформованих словах і не одразу: "Тіль-
ки по мірі того, як він уживається з відомим зна-
ченням слова, людина відкриває в ньому необ-
хідність пов’язати його з конкретною думкою" 
[8, с. 121].

Сучасний етап розвитку фоносемантики за-
свідчує, що експериментальні методи дослі-
дження є найбільш дієвими та результативними. 
Завдяки дослідам даного типу науковці мають 
змогу встановити спільні особливості у функці-
онуванні фонологічних одиниць різносистемних 
мов (С.В. Воронін, О.П. Журавльов, В.І. Кушне-
рик, В.В. Левицький, H. Müller, J. Orr, E. Sapir, 
І.К. Taylor, D. Westermann), а також вдається 
виявити фонаційні ознаки, які формують умовні 
асоціативні значення фонологічної одиниці мови. 

Експериментально також було встановлено, 
що фонетичне значення звуків мови базується 
на їхніх фізичних характеристиках, тобто дане 
значення не є породженням значень слів, оскіль-
ки в певних аспектах їх природа є первинна, що 
також свідчить про його універсальний характер. 
При цьому окремі звуки, на думку дослідників, 
вступаючи в різні поєднання з іншими звука-
ми, все ж таки, зберігають свої основні фізичні 
і емоційно-логічні властивості і мають неоднако-
вий звукосимволічний потенціал. Мабуть тому  
З. Харріс вважає, що зв'язок між звуковим пор-
третом слова і його значенням слід шукати не 
серед окремих фонологічних елементів, а серед 
поєднань звуків і їх послідовностей [11, с. 188].

При вивченні символічних властивостей зву-
ків науковці приходили до думки, що їх аналіз 
може здійснюватися і на рівні фонем, на рівні 
одиниць, менших або більших, ніж фонеми, а 
саме на рівні диференційних ознак фонем або по-
єднань фонестем. Крім того, впродовж останніх 
років зазначалося, що поєднання певних фонем, 
номінованих Дж.Р. Фірсом фонестемами, мають 
в різних мовах досить чітко виражені симво-
лічні функції, тобто мають фонетичне значення 
[2, с. 37].

Метою дослідження є виокремлення фоно-
семантики як інтеграційної дисципліни, окрім 
того, відбувається постійне підтвердження яви-
ща багатоаспектності даної науки, яка послуго-
вується надбаннями не лише фонології, семан-
тики та зіставного мовознавства (Ш.Р. Басиров, 
О.О. Тараненко, Т.М. Корольова), а й психолінг-
вістики (О.О. Леонтьєв, Р.О. Якобсон, S. Ertel, 
J.H. Greenberg, W. Mues), когнітивної лінгвісти-
ки, так само як інших суміжних дисциплін.

Для демонстрації даних тверджень пропону-
ємо результати експериментів з оцінювання фо-
нем за ознаковими шкалами, які були запропо-
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новані Ч. Осгудом, проаналізувавши частотність 
уживання диференційних ознак фонем щодо їх 
асоціативних зв’язків із запропонованими зна-
ченнями ознакових шкал, таких як сила, актив-
ність, оцінка, згрупувавши їх за негативними / 
позитивними значеннями. 

До того ж, було визначено кількісні показ-
ники зв’язку між германськими, романськими 
та слов'янськими мовами за критерієм коре-
ляційного аналізу – r. Результати підрахунків 
вказують, що віддаленоспоріднені мови, тобто 
германські та романські виявлять певний рівень 
кореляції між собою.

Зазначимо, що значимими є результати ко-
ефіцієнта кореляції у межах від 0,01 до 1,00.  
Як свідчать статистичні підрахунки, за шка-
лою оцінки, порівняні фонеми в англійській 
та французькій мовах r = 0,085; а в німецькій 
та іспанській r = 0,180, тобто відслідковується 
мінімальний зв'язок, який можна пояснити як іс-
торичними, так і мовними контактами народів. 

Варто відзначити, що мови слов’янської групи 
демонструють невисокий відсоток кореляції у ви-
падку з германськими мовами, якщо ж говори-
ти про слов’янські та романські мови, кореляція 
між ними взагалі не простежується, наприклад 
в українській та французькій мовах коефіцієнт 
кореляції r = -0,207, а в російській та іспанській 
r = -0,273. 

Таблиця 1
Шкала оцінки. Коефіцієнт лінійної кореляції

Мови
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Англійська 
мова - 0,303 0,264 0,323 0,085 0,170

Німецька 
мова - 0,339 0,389 -0,364 0,180

Українська 
мова - 0,906 -0,207 -0,204

Російська 
мова - -0,147 -0,273

Французька 
мова - 0,390

Іспанська 
мова -

При аналізі шкали сили ми виявили, що ко-
реляція присутня у близькос-поріднених мо-
вах, таких як англійська та німецька (r = 0,348),  
нагадаємо, що ці мови належать до однієї мов-
ної групи, так само як у випадку, українська / 
російська мова з показником коефіцієнта ко-
реляції r = 0,539. Також простежується явище 
кореляції між віддалено спорідненими мовами 
(англійська / французька мови – r = 0,352).  
На нашу думку, виявлена кореляція є мані-
фестацією давніх зв’язків цих двох етносів, 
які проявились ще з часів Норманських завою-
вань. Варто зазначити, що найбільшим показ-
ником за шкалою сили володіють неспоріднені 
мови: романської та слов’янської груп, а саме 
фонеми російської та французької мов з по-
казником r = 0,569. Імовірним поясненням та-

ких результатів можна вважати давні історич-
ні взаємозв'язок між Росією та Францією, які 
зафіксовані з часів правління королеви Анни 
та Генріха І. В свою чергу, най-менший відсо-
ток кореляції демонструють мови, різноспорід-
нені за своєю суттю, англійська та російська 
з показником r = – 0,069. 

Таблиця 2
Шкала сили. Коефіцієнт лінійної кореляції

Мови

А
н
гл

ій
сь

к
а 

м
ов

а

Н
ім

ец
ьк

а 
м
ов

а

У
к
ра

їн
сь

к
а 

м
ов

а

Р
ос

ій
сь

к
а 

м
ов

а

Ф
ра

н
ц
уз

ьк
а 

м
ов

а

Іс
п
ан

сь
к
а 

м
ов

а

Англійська 
мова - 0,348 -0,024 -0,069 0,352 -0,403

Німецька 
мова - -0,121 0,309 0,203 0,049

Українська 
мова - 0,539 0,266 -0,105

Російська 
мова - 0,569 0,269

Французька 
мова - 0,307

Іспанська 
мова -

Щодо шкали активності, то найвищі показ-
ники коефіцієнта лінійної кореляції були виявле-
ні у мовах, які належать до слов’янської групи – 
російська / українська мови – r = 0,939, а також 
високий рівень кореляції проявляться у відда-
лено споріднених мовах (германська, слов’янська 
мовна група), таких як німецька / українська 
мови r = 0,464 та німецька / російська мови –  
r = 0,423; так само кореляцію виявлено між ан-
глійською та німецькою мовами r = 0,313. Від-
сутність кореляції простежується між такими 
різноспорідненими мовами: російська / іспанська 
мови r = -0,003, українська / іспанська мови –  
r = -0,079, а також не корелюють між собою сим-
волічні значення фонем англійської та іспанської 
мов з показником r = -0,363.

Таблиця 3
Шкала активністі.  

Коефіцієнт лінійної кореляції

Мови

А
н
гл

ій
сь

к
а 

м
ов

а

Н
ім

ец
ьк

а 
м
ов

а

У
к
ра

їн
сь

к
а 

м
ов

а

Р
ос

ій
сь

к
а 

м
ов

а

Ф
ра

н
ц
уз

ьк
а 

м
ов

а

Іс
п
ан

сь
к
а 

м
ов

а

Англійська 
мова - 0,313 0,065 0,094 0,394 -0,363

Німецька 
мова - 0,464 0,423 0,231 0,097

Українська 
мова - 0,939 0,149 -0,079

Російська 
мова - 0,141 -0,003

Французька 
мова - 0,034

Іспанська 
мова -
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На нашу думку, трактувати отримані дані 

можна через призму когнітивної лінгвістики, 
предметом якої є визначення ролі мови у про-
цесах пізнання й осмислення світу, в проведенні 
процесів його концептуалізації та категоризації 
при співвідношенні концептуальних систем із 
мовними, наукової та звичайної (буденної) кар-
тин світу з мовною [6, с. 148].

Як відомо, наприкінці ХХ ст., враховуючи 
антропоцентричні налаштування, з’являється 
необхідність розглядати мову з позиції її участі 
в процесі пізнання людини. Лінгвістичні дослі-

дження останніх років визнають типовими для 
концепту (який, варто зазначити, є основним 
семантичним поняттям у даному вченні), набір 
смислів, якими людина оперує у процесі своєї 
ментальної діяльності та пізнання світу [4, с. 174].

Висновки і пропозиції. На нашу думку, через 
цю призму відбувається, визнання культурної 
специфіки мовних картин світу, що, в свою чер-
гу, акцентує увагу на її етнічній маркованості, 
наприклад як одиниці колективного знання / сві-
домості, яка має мовне вираження та позначена 
мовно-культурною специфікою. 
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ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ  
В СОВРЕМЕННЫХ РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ

Аннотация
В статье исследованы возможные степени приобретения звуком символических смыслов. Данное ис-
следование демонстрирует выделение фоно-сематизма как интеграционной дисциплины. Находит своё 
подтверждение явление многоаспектности данной науки. Продемонстрированы показатели экспери-
ментов по оценке фонем за шкалами оценки, силы, активности. Проведенный анализ данных согласно 
критерия корреляционного анализа.
Ключевые слова: дифференциальный признак фонемы, эксперимент, звуковая организация текста, 
значение лексемы, когнитивная лингвистика, корреляционный анализ, символическое значение, фоне-
ма, фоносемантизм, фонетическое значение.
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Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PHONOSEMANTIC CONNECTIONS  
IN LANGUAGES OF DIFFERENT SYSTEMS

Summary 
The article investigates a possibility of acquisition of symbolic meanings by a sound. This study demonstrates 
the accentuation of phonosemantics as an integrative discipline. The phenomenon of multidimensionality 
of this science is confirmed. The article demonstrates the results of experiments on the evaluation of 
phonemes by scales of specific features. This research represents the analysis of data that are based on 
the criterion of correlation analysis.
Keywords: differential feature of phoneme, experiment, sound organization of the text, significance of lexemes, 
cognitive linguistics, correlation analysis, symbolic significance, phoneme, phonosemanticism, phonetic significance.
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ОБРАЗ ЧИТАЧА У НОВЕЛАХ Е. Т. А. ГОФМАНА

Павлюх Н.М.
Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка 

У статті проаналізовано новели Е. Т. А. Гофмана «Золотий горщик», «Крихітка Цахес, на прізвисько Цін-
нобер», казку «Лускунчик та мишачий король». Виявлено, що читач як суб'єкт присутній у тексті кожного 
з названих творів. Підкреслено, що розмова ведеться з читачем саме тоді, коли автор хоче наголосити на 
чомусь важливому. Доведено, що образ читача властивий не лише окремому твору німецького романтика, 
а притаманний усій його творчості. Підтверджено теорію німецького дослідника В. Ізера про те, що образ 
читача як художній образ стає складовою художнього тексту саме у добу романтизму.
Ключові слова: романтизм, новела, казка, образ читача, реальний читач, вимисел.

Постановка проблеми. Проблема читача 
має давню історію, хоча її виокремлен-

ня в самостійну літературну теорію відбулося 
у другій половині ХХ століття. Від античності 
до класицизму читачеві відводилося дві функції: 
експерта та пасивного читача. У ролі експерта 
читач оцінює відповідність чи невідповідність ху-
дожнього твору загальновідомим жанровим нор-
мам. Друга його функція полягає лише в тому, 
аби вникнути в зміст і зрозуміти твір так, як по-
дав його автор, не додаючи нічого до авторського 
задуму. Зміна романтичного світогляду з раціо-
нального на чуттєве, із зовнішнього на внутріш-
нє, з об'єктивного на суб'єктивне призводить до 
розвою проблеми читача.

Однак в Україні проблема читача доби роман-
тизму досі ґрунтовно не вивчалася. Дослідження 
образу читача романтичного твору дозволить ці-
лісно розглянути цю проблему, що й засвідчує 
актуальність пропонованої розвідки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В українському літературознавстві про пробле-
му читача доби романтизму маємо окремі згадки 
у доробках Г. Грабовича [2], М. Зубрицької [3], 
О. Червінської [9]. У розвідці Г. Грабовича «До 
історії української літератури. Дослідження, есе, 
полеміка» наголошується на відображенні «і ха-
рактеру, і процесу творення читача, і ширших 
питань рецепції» у художніх творах ХІХ ст.  
[2, c. 22]. У праці «Нomo legens: читання як соціо-
культурний феномен» М. Зубрицька зосереджує 
увагу на читацьких стратегіях ХХ ст., лише по-
декуди апелюючи до ХІХ ст. О. Червінська по-
зиціонує появу образу читача у структурі тексту 
художнього твору в епоху романтизму як розви-
ток проблеми читача: «Вторгнення фігури чита-
ча в художню цілісність додало до всього словес-
ного мистецтва ХІХ ст. нову стильову домінанту, 
притому дуже активну» [9, c. 35] 

Наші попередні дослідження «Проблема читача 
в трактатах європейських романтиків: порівняль-
ний аспект» [7] та «Діалогічна установка на читача 
у романі Е. Т. А. Гофмана «Життєва філософія кота 
Мурра»[6] засвідчують, що інтенсивна експлікація 
проблеми читача знаходила своє відображення пе-
редусім у теоретичних працях німецьких романти-
ків, а також у їхній художній практиці. Зокрема, 
назвемо роман Е. Т. А. Гофмана «Життєва філосо-
фія кота Мурра», який має діалогічну установку на 
читача, образ якого вичитується з тексту.

Виділення не вирішених раніше частин про
блеми. Аналіз вищеназваного роману підтвер-
джує багатоаспектність вияву образу читача 
у зв'язку із романтичною концепцією мисте-
цтва та спонукає проінтерпретувати інші твори 
Е. Т. А. Гофмана.

Мета статті – дослідити та виокремити зако-
номірність про образ читача як елемент худож-
нього тексту романтичного твору. Матеріалом 
слугують новели та казка Е. Т. А. Гофмана. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний ні-
мецький науковець В. Ізер зауважує, що літера-
турні твори доби романтизму містять прихований 
зміст, який є водночас окремим посланням для 
читача. Його завдання – виявити «цю таємницю». 
Більше того, теоретик робить припущення, що за 
таких умов зміст навіть вагоміший, аніж продукт 
тексту [12, с. 15]. Така тенденція набула в роман-
тичну епоху ваги, на думку сучасника, оскільки 
література як основа релігії мистецтва, обіцяла 
вирішення проблем, які більше не могли запро-
понувати релігійні, соціально-політичні та при-
родничі системи пояснення та надала літературі 
іманентного функціонально-історичного значення. 
До ХІХ ст. панувала стабільна ієрархія ціннос-
тей згаданих систем, яка була знівельована через 
продуктивну комплексність окремих систем, кіль-
кість яких також збільшилася, що й призвело до 
конкуренції між ними. В. Ізер доходить висновку, 
що конкуруючі між собою системи – від теології 
до науки – обмежували цінність одна одної. Сво-
єрідною шалькою терезів, яка збалансувала по-
роджений дисбаланс, став вимисел (die Fiktion). 
Спільність між літературою ХVIII та ХІХ ст. на-
уковець убачає в тому, що художня література 
цих епох робить всі наявні на той час системи по-
яснень своїм власним світом, вводить їх у тексти, 
де дає власні відповіді щодо меж систем. Літера-
тура шукає способи передачі послань, а вимисел 
пропонує саме такі орієнтації, які випливають із 
залишених системами пояснень проблем як необ-
хідна потреба [12, с. 18]. Це дало можливість, згід-
но з міркуваннями теоретика, редукувати зміст 
до дискурсивного значення, а значення конкрети-
зувати до речі. 

Продуктивною виявилася і теорія «імпліцит-
ного читача» (der implizite Leser) В. Ізера, перш 
ніж окреслити яку, науковець згадує про ме-
тодичну послідовність «ідеального» (der ideale 
Leser) та «сучасного» (der zeitgenössische Leser) 
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читачів, оскільки мета обох – аналіз літературно-
го впливу. Для представників рецептивної есте-
тики і для В. Ізера зокрема поняття «вплив» (die 
Wirkung) фундаментальне і мусить породжувати 
певні дії. При визначенні впливу ці типи читача 
вказують на його результати, але не розкрива-
ють сам процес, що і є їхнім недоліком [12, с. 54]. 
Саме тому теоретик вводить власний концепт – 
«імпліцитний читач». Хоча й докладно аналізує 
обидва типи. Якщо береться до уваги «сучасний 
читач», то мається на увазі історія рецепції. Від-
повідно, на передньому плані стоїть сприйняття 
літератури конкретним читацьким середовищем 
з винесеними судженнями про твори, які містять 
інформацію про настрої, погляди та норми то-
гочасного суспільства. Тобто література відобра-
жає культурні коди кожної окремої епохи. 

У цьому випадку йдеться про реальних чита-
чів, реально існуючих осіб певної доби. В іншому 
випадку історія рецепції звертається до свідчень 
читачів, що розмірковували про той чи інший 
твір з різної історичної дистанції. Судження чи-
тачів, сучасників обраного для розгляду твору 
ставали відправним моментом для читачів інших 
епох. Німецький теоретик підкреслює, що після 
ХVIII ст. такі судження читачів втрачають вагу, 
оскільки сучасний для ХІХ ст. читач може вже 
сам «реконструювати» щось із тексту, більше 
того, він укорінюється у структуру тексту, стає 
її складовою [12, с. 52].

 У вимірах сучасного літературознавства дру-
гий підтип, який запропонував В. Ізер, М. Зу-
брицька називає уявним читачем, «якого ми уяв-
ляємо, виходячи із нашого знання про соціальну 
та історичну ситуацію тієї епохи» [3, с. 168], 
тобто йдеться про уявного читача, якого уявляє 
собі дослідник, вивчаючи суспільство, соціальні 
групи, що читали досліджуваний твір. Якщо, на-
приклад, твір був цікавим не всім верствам на-
селення, то дослідник намагається знайти відпо-
відь, чому саме так відбувалося. Отже, В. Ізер 
у поняття «сучасний читач» включає три його 
значення: 1) реальний читач; 2) уявний читач 
з боку дослідника; 3) образ читача. Два перші 
значення цього типу читача функціонують як 
позатекстові структури, останній розглядається 
в структурі художнього тексту на рівні худож-
нього образу. Тобто, згідно з теорією німецького 
дослідника, образ читача як художній образ стає 
складовою художнього тексту саме у добу ро-
мантизму. Наша попередня інтерпретація роману 
Е.Т.А. Гофмана «Життєва філософія кота Мур-
ра» слугує своєрідним підтвердженням концепції 
німецького науковця. Аналіз новел Е. Т. А. Гоф-
мана «Золотий горщик» («Der goldene Topf», 
1814), «Крихітка Цахес, на прізвиcько Ціннобер» 
(«Klein Zaches genannt Zinnober», 1818) та казки 
«Лускунчик та мишачий король» («Nußknacker 
und Mausekönig», 1816) дозволить нам довести, 
що образ читача властивий не лише окремому 
твору цього німецького романтика, а притаман-
ний усій його творчості.

Структурно новела «Золотий горщик» поділя-
ється на 12 вігілій. Уже в першій автор знайомить 
нас з головним героєм – зі студентом Анзельмом, 
хоча більшу увагу приділяє фантастичним поді-
ям навколо нього: появі трьох маленьких змійок 
у кущах бузини. Ці змійки дано було побачити 

лише Анзельму, за що звичайні перехожі вважа-
ли його божевільним. Одна з них особливо при-
пала до душі студенту, у його серці зароджу-
валось кохання. Сприйняття закоханою людиною 
навколишнього світу вдалося передати авторові: 
«І ось зарухалося все, ніби прокинулося до радіс-
ного життя. Навколо буяли квіти, і їх аромат був 
точно дивний спів тисяч флейт, і золоті вечірні 
хмарки, проходячи, забирали із собою відгомін 
цього співу в далекі країни» [1, с. 26]. 

Уперше образ читача Е. Т. А. Гофман вводить 
на початку четвертої вігілії, засипаючи його без-
ліччю питань. Знаходячи відповідь на них, читач 
зможе зрозуміти поведінку головного героя. Суть 
цих запитань полягає у відкритті чи пригаду-
ванні у самого себе почуття закоханості, яке ні-
мецький романтик називає «чарівним царством»: 
«Спробуй, кажу я, прихильний читачу, впізнати 
там давно знайомі обличчя, образи, які оточують 
тебе у звичному чи, як-то кажуть, у повсякден-
ному житті, і ти не повіриш, що це чудесне цар-
ство набагато ближче до тебе, ніж ти думаєш, 
cаме цього найбільше бажаю від усього серця 
і заради цього, власне, я розповідаю тобі і цю 
дивну історію про студента Анзельма» [1, c. 37].

Реальний і вигаданий світ переплетені у ро-
мані. У реальному – головний герой займаєть-
ся побутовими потребами, фантастичний допо-
магає йому розпізнати свої почуття. Між двома 
світами дуже тонка грань, сам Анзельм інколи 
не розуміє у якому світі він перебуває. Тобто 
Е. Т. А. Гофман художньо трансформує дійсність. 
Така двошаровість ускладнює розуміння новели, 
для пояснення якої автор вводить образ читача 
у побудову твору. Водночас таке нашарування 
дозволяє авторові розкрити основний сенс твору: 
почуття збагачують людину. Під час звернення 
до читача, наміром Е. Т. А. Гофмана є не пояс-
нення складної структури його твору, а намаган-
ня пробудити, відновити у пам'яті почуття. Тому, 
перш ніж описати стан свого героя, автор за до-
помогою питань змушує читача пригадати свої 
власні переживання.

Удруге Е. Т. А. Гофман звертається до читача 
у сьомій вігілії, у якій молода дівчина Вероніка 
просить чарівницю Лізу закохати в себе головного 
героя. Письменник не просто змальовує картину 
приготування магічного зілля у великому котлі, а 
робить читача учасником цього процесу, апелює 
до його уяви, спонукає замислитись, щоби він, чи-
тач, зробив у цій ситуації: «Але погляд твій не 
міг відірватися від дівчини, яка попала під вплив 
пекельної мари, і електричний удар, що пройшов 
через всі твої нерви і фібри, зі швидкістю блис-
кавки запалив у тебе відважну думку протисто-
яти таємничим силам вогняного кола; ця думка 
поглинула весь твій страх, із котрого вона ж сама 
виникла. Тобі уявилось, що ти сам – один із ан-
гелів охоронців, яким молиться смертельно наля-
кана дівчина, що ти повинен негайно витягнути 
свій кишеньковий пістолет і без подальших роз-
мов убити на смерть стару» [1, c. 55].

Утретє Е. Т. А. Гофман адресує свої слова 
до читача у десятій вігілії, коли Анзельм пере-
буває у скляній посудині, йому важко дихати 
та не вистачає повітря, але попри фізичний біль, 
найбільше турбують його душевні муки: почут-
тя зради та обіцянки одружитися з Веронікою 
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і сумнів щодо любові до Серпентини, маленької 
змійки, чари над якою можуть розвіятися за 
умови справжнього кохання. Лише підтримка 
Серпентини, її слова «Вір, люби, надійся!» умож-
ливили перебування Анзельма у цій посуді.

Скляна посудина – це своєрідний символ 
стану людини, коли вона зневірилася та зради-
ла справжнім почуттям. Відчуття провини про-
крадається у свідомість кожного, сковує, не дає 
спокійно жити. Людина ніби перебуває у скляній 
посудині. Якраз на це письменник звертає ува-
гу та закликає читача до віри, яка приведе до 
справжнього щастя.

 Ще один раз апелює Е. Т. А. Гофман до чи-
тача у своїй останній дванадцятій вігілії, коли 
боротьба між темними і світлими силами завер-
шена. Перемога батька Серпентини, архіваріуса 
Ліндгорста над чарівницею Лізою дозволяє Ан-
зельму пізнати щастя та розкритися лілії в зо-
лотому горщику: «Серпентино! Віра в тебе і лю-
бов відкрили мені серце природи! Ти принесла 
мені ту лілію, що проросла із золота, із первісної 
сили земної, перш ніж Фосфор запалив думку, – 
ця лілія є видіння священної співзвучності всіх 
створінь, і з цим видінням я буду жити вічно 
у високому блаженстві. Так, я щасливець, пізнав 
піднесене: я буду вічно любити тебе, о Серпенти-
но! Ніколи не блякнуть золоті промені лілії, тому 
що з любов'ю та вірою пізнання вічне» [1, c. 80]. 

Таким чином, німецький романтик вводить 
образ читача в структуру тексту для того, щоб 
підкреслити найбільш важливі моменти новели. 
У першому зверненні він нагадує про почут-
тя любові, у другому – про обов'язок допомоги 
людині у скрутній ситуації, у третьому та чет-
вертому показує, що лише віра, надія та любов 
роблять людину найбільш духовно багатою. Віра, 
надія, любов – три кити вічного, пізнання яких 
приводить людину до щастя.

Категорія «образ читача» характерна і для ін-
ших прозових творів Е. Т. А. Гофмана, зокрема 
для його новели «Крихітка Цахес, на прізвисько 
Ціннобер». Уже на початку новели письменник 
знайомить свого реального читача із потворним, 
горбатим майже трьохрічним малюком Цахесом 
та чарівною феєю Rosenschön, що в перекладі 
з німецької означає «прекрасна троянда». Ця ви-
падкова зустріч повністю змінить майбутню долю 
хлопчика. Розуміючи, що найбільший біль жінки, 
яка поринула в глибокий сон, полягає не у важ-
кій праці та безгрошів'ї, а в маленькому створінні, 
що тулиться до неї, фея приголублює, заспокою 
та причісує малюка. Автор не пояснює, якими саме 
особливими властивостями наділила фея того дня 
Цахеса. Події, які відбуваються далі, та факт за-
милування священиком маленьким потворою і опі-
кунство щодо виховання, наводить на думку про 
вагомість зустрічі феї та малюка. Саме на цьому 
наголошує автор і вводить читача у структуру тек-
сту: «Однак, любий читачу, незважаючи на твою 
чудову проникливість, ти все ж таки робитимеш 
неправдиві припущення чи, на заваду нашій істо-
рії, пропускатимеш сторінки для того, щоб відразу 
побільше дізнатися про таємничу дворянку; через 
це краще я сам без зволікання розкажу тобі все, 
що знаю про достойну даму» [1, c. 221].

Як бачимо, основні моменти новели німецький 
письменник не подає відразу, а завуальовує, тим 

самим змушуючи читача по-своєму домислювати 
та локалізує образ читача в тексті тоді, коли по-
чинає відкривати завісу над прихованим. 

Е. Т. А. Гофман описує не тільки зовнішній 
вигляд феї, її життя, а причини гніву людей та її 
прихисток у барона Претекстатуса фон Мод-
штайна. Знову ж, читач як суб'єкт присутній 
у новелі, тому що автор хоче закцентувати ува-
гу на важливому – на прекрасній країні, у якій 
живе барон. Зміна одного правлячого князя на 
іншого призводить до погіршення ситуації в ній. 
Нові князь та його міністр встановлюють свої 
правила керування державою, відкидаючи у ній 
свободу своїх громадян: «Перш ніж розпочнемо 
освіту, це значить, перше ніж вирубаємо ліси, 
зробимо ріку судноплавною, розведемо карто-
плю, направимо школи, понасаджуємо акації, 
навчимо молодь співати на два голоси вранішніх 
та вечірніх пісень, прокладемо шоссе і накаже-
мо прищепити віспу, треба буде вигнати з краї-
ни всіх людей небезпечних настроїв, що самі не 
слухаються розуму і народ з глузду зводять» 
[1, c. 224]. І далі: «Ми, наймиліший пане, не всіх 
фей відправимо в Джинністан, деяких залиши-
мо в нашій країні, однак не тільки позбавимо 
їх будь-якої можливості пошкодити освіті, але 
й використаємо всі необхідні для цього засоби, 
щоб перетворити їх в корисних громадян освіче-
ної держави» [1, c. 225].

Додамо, що побудова такої держави, яка 
до фундаменту руйнує життя, яка нав'язана, 
є прикладом гротеску. Під гротеском розуміють 
тип художньої образності, який ґрунтується на 
контрастах: на химерному поєднанні фантастич-
ного і реального, прекрасного і потворного, тра-
гічного і комічного [4, с. 171]. Згідно із тверджен-
нями Д. Наливайка, гротеск допомагає авторові 
зобразити «неприродність життя», його зміщення 
і «підміни», його контрасти і гримаси» [5, c. 79],  
а з боку рецепції його можна кваліфікувати як 
спосіб впливу на читача. Письменник налашто-
вує цим прикладом свого читача-сучасника за-
мислитись над питанням, чи не все так само від-
бувається в реальному світі?

Знову помічаємо розмову з читачем у творі, 
коли з'являються нові персонажі: прекрасна Кан-
діда та студент-романтик, закоханий у дівчину. 
Його місія – зірвати з голови Цахеса три золоті 
волосини, які наділяють останнього магічного си-
лою. Ці волосини – подарунок феї Rosenschön, 
вони маскують потворність і справжню сутність 
Ціннобера, але не змінюють його внутрішньо. На-
справді це символи матеріального світу, який, як 
відомо, хисткий. Прагнення до високого, до духо-
вного – ось в чому полягає основний, філософ-
ський зміст цієї новели і який слід розгледіти 
реальному читачеві. 

Читацьку присутність простежуємо і в казці 
«Лускунчик та мишачий король». Цікавим є той 
факт, що Е.Т.А. Гофман називає своїх маленьких 
слухачів поіменно, до прикладу, «моя уважна 
слухачка Марі, такий же маленький Штальба-
ум», «поважний читач Фріц». Щоразу автор про-
буджує дитячу уяву: змушує уявити стіл, за-
валений купую іграшок на Різдво та пригадати 
почуття захоплення від них, відчути страх го-
ловної героїні Марі від шуму, шурхоту, шипіння 
мишей, пережити біль від рани на пальці. Про-
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цитуємо один із таких випадків: «Кому з моїх 
високоповажних читачів і слухачів траплялося 
порізатися склом, той знає, як це боляче і що це 
за прикра річ, так як рана заживає дуже повіль-
но. Марі довелось провести в ліжку майже цілу 
неділю, тому що при всякому намаганні встати 
у неї крутилася голова» [1, c. 134]

Підсумуємо, що читач як суб'єкт локалізо-
ваний і в новелах «Золотий горщик», «Крихітка 
Цахес, на прізвисько Ціннобер», і в казці «Лус-
кунчик та мишачий король», але, на відміну від 
роману «Життєва філософія кота Мурра», бесіда 
ведеться з читачем саме тоді, коли автор хоче під-
креслити, виокремити якийсь особливий момент. 

Висновки та перспективи подальших дослі
джень. Отже, системне вивчення проблеми чи-
тача доби романтизму спонукає до аналізу не 
лише теоретичних праць, а й художніх творів. 
Як свідчить наша розвідка, образ читача не є по-
одиноким явищем у творчості Е. Т. А. Гофмана. 
Він свідомо введений автором у структуру тек-
сту як одна із багатьох можливостей для вира-
ження адресованості реальному читачеві. Цей 
художній образ допомагає пробудити читацьку 
уяву та спонукає реального читача до творчої 
активності. Подальша перспектива дослідження 
передбачає виявлення образу читача у художніх 
творах інших романтиків. 
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ОБРАЗ ЧИТАТЕЛЯ В НОВЕЛЛАХ Э. Т. А. ГОФМАНА 

Аннотация
В статье проанализированы новеллы Э. Т. А. Гофмана «Золотой горшок», «Крошка Цахес, по прозва-
нию Циннобер», сказку «Щелкунчик и мышиный король». Определено, что читатель как субъект при-
сутствует в тексте каждого из названных произведений. Разговор ведется с читателем именно тогда, 
когда автор хочет отметить что-то важное. Доказано, что образ читателя свойствен не только отдель-
ному произведению немецкого романтика, а присущий всему его творчеству. Подтверждена теория 
немецкого исследователя В. Изера о том, что образ читателя как художественный образ становится 
составляющей художественного текста именно во время романтизма.
Ключевые слова: романтизм, новелла, сказка, образ читателя, реальный читатель, вымысел.
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Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

THE IMAGE OF THE READER IN THE E. T. A. HOFFMAN'S NOVELS

Summary
The novels «The Golden Pot», «Baby Tsakhes Called Tsinober», and the fairy-tale «The Nutcracker and  
the Mouse King» by E. T. A. Hoffmann are analysed in the article. The reader as a subject is revealed to be 
present in the above-called pieces of writing. It is underlined that the reader is engaged in conversation, in case 
the author wants to emphasize sometimes important. The image of the reader is proved to built-in not only 
into German romanticist's particular work, but it is typical off all his writing. The German researcher V. Iser's  
theory is confirmed that the image of the reader as a part of the literary works, particularly in the Romantic Era.
Keywords: romanticism, novel, image of the reader, real reader, fiction.
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КОГНІТИВНА КАРТА СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ГАСТРОНОМІЧНОГО 
РЕКЛАМНОГО ЕСТЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Савчук Т.Г. 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті створено когнітивну карту сучасного англомовного гастрономічного рекламного естетичного дис-
курсу. Встановлено та за допомогою лінгвоквантитативних методів статистично верифіковано системні 
зв’язки між складовими концептосистеми сучасного англомовного гастрономічного рекламного естетично-
го дискурсу – дискурсотвірними концептами-автохтонами. Такі зв’язки можуть бути статистично сильни-
ми, середніми та слабкими, а їх сукупність вибудовує його унікальний каркас у вигляді когнітивної карти. 
У статті розглядаються сильні та середні міжконцептуальні зв’язки. Репрезентація когнітивної карти від-
бувається за допомогою визначення пар автохтонів, між якими існує статистично підтверджений зв’язок.
Ключові слова: дискурс, гастрономічний дискурс, рекламний дискурс, концепт, естетика рекламного тексту.

Постановка проблеми. Вивчення способів 
репрезентації знань людини про світ по-

ступово займає одне з чільних місць у лінгвіс-
тичних дослідженнях сьогодення (Н.Д. Арутюно-
ва, Т.А. ван Дейк, В.І. Карасик, О.С. Кубрякова, 
А.П. Мартинюк, І.М. Осовська, А.М. Приходько, 
Ю.С. Степанов та ін.). Ментальне підґрунтя ді-
яльності людини обґрунтовує необхідність ви-
вчення різнотипних структур репрезентації 
знань людини про світ (концептосфер, концеп-
тополів, концептосистем, когнітивних карт тощо).

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Серед розмаїття понять про дискурс наша увага 
зосереджується на уявленні про цей феномен як 
про дискурсивну практику етноспільноти в пев-
ній сфері життя, як зразок поведінки, визна-
чений комунікативно-прагматичними зразками 
мовленнєвої діяльності в певній соціальній сфері. 
Однією з таких дискурсивних практик є гастро-
номічний дискурс (Н.В. Головницька, С.В. Заха-
ров, А.Ю. Земська, А.В. Олянич) – «особливий 
вид комунікації, пов’язаний зі станом харчових 
ресурсів і процесами їх обробки і споживання» 
[7, c. 426]. 

Одним з жанрів гастрономічного дискурсу 
є гастрономічна реклама (О.В. Анопіна, В.І. Охрі-
менко, О.Є. Ткачук-Мірошниченко), де реклам-
ний дискурс постає як «когнітивний процес, 
пов’язаний зі створенням тексту», а рекламний 

текст – як «мовний відрізок як продукт діяль-
ності мовлення та мислення, за допомогою якого 
комунікатор і реципієнт вступають у певні соці-
альні стосунки» [4, c. 9]. 

Останнім часом у науковий обіг вводить-
ся поняття «естетики рекламного тексту», яке 
об’єднує основні принципи та закономірності ес-
тетичної складової реклами у контексті сучасної 
культури, здійснює естетичний аналіз реклами 
як виду масового мистецтва. Дослідження у сфе-
рі естетики реклами ведеться стосовно цих форм 
чуттєвого та інтелектуального досвіду, який ак-
туалізує значимість рекламного повідомлення 
для людини.

Виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми. Комплексне дослідження га-
строномічного рекламного дискурсу як загальна 
мета нашого дослідження [13], дозволяє ствер-
джувати доцільність виокремлення одного з під-
видів сучасного англомовного гастрономічного 
рекламного дискурсу – естетичного, де значущі 
концепти-автохтони відображають комплекс ре-
левантного для сучасного носія англійської мови 
уявлення про естетичну гастрономічну рекламу 
соціальної мережі Інстаграм. 

Спроба реконструкції концептуального про-
стору сучасного англомовного гастрономічного ре-
кламного естетичного дискурсу (далі САГРЕД) до-
зволить встановити найрізноманітніші зв’язки між 
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концептами, які відіграють провідну роль в гене-
зисі його специфічного концептуального простору. 

Формулювання цілей статті. Мета статті по-
лягає у реконструкції та репрезентації концеп-
тосистеми САГРЕД, представленої множиною 
специфічних дискурсотвірних концептів та між-
концептуальних зв’язків, що може бути унаочне-
на у когнітивній карті. 

Матеріалом дослідження слугують гастроно-
мічні інтернет-тексти соціальної мережі Інста-
грам, які вирізняються з множини рекламних 
текстів особливою виразністю специфічної есте-
тичної складової. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під когнітивним картуванням розуміється при-
кладна аналітична методика вивчення особли-
востей індивідуального мислення, що виникла 
в межах когнітивної психології. Її прихильники 
вважають, що таким шляхом можна пояснити 
поведінку людини за різних обставин, і що когні-
тивне картування дозволяє з високим ступенем 
вірогідності прогнозувати вибір, який здійснить 
та чи інша людина. Мова йде про пошук в струк-
турі людського мислення пізнавальних базових 
конструкцій, в межах яких відбувається осмис-
лення реальної інформації [5, с. 180].

Дослідження концептосистеми САГРЕД вва-
жаємо логічним здійснити за такою процеду-
рою: 1) встановити і статистично верифікувати 
дискурсотвірні концепти-автохтони САГРЕД;  
2) встановити та статистично підтвердити зв'язки 
між автохтонами САГРЕД, визначити якість цих 
зв’язків; 3) встановлені залежності унаочнити 
у когнітивній карті САГРЕД.

Завдання п. 1) виконано у [12], де встановлено 
та статистично верифіковано 44 значущих кон-
цепти-автохтони з 15 доменів САГРЕД.

Встановлення системних зв’язків між авто-
хтонами здійснюється на основі наступних мір-
кувань. Відомо, що сполучність слів мотиво-
вана семантичними властивостями [1; 2; 11], а 
когнiтивнiсть зв’язкiв мiж об’єктами дiйсностi 
спричинює близькiсть розмiщення у текстi 
пов'язаниx за смислом слiв [3]. Все це наштовxує 
на припущення, що розгляд сумiсної зустрiваностi 
вербалізаторів концептів, їх „сусiдства” у текстi 
може вiдтворити релевантний фрагмент мов-
ної картини свiту. Логiчним за такого уявлення 
стає визначення пар автоxтонiв, мiж якими iснує 
статистично пiдтверджений зв’язок. Виявити 
його можна за допомогою кореляцiйного аналiзу, 
який фiксує xарактерну для лiнгвiстичниx явищ 
кореляцiйну (статистичну) залежнiсть [6; 9; 14].

Статистичні аксіоми (при df = 42 мінімально 
значущим коефіцієнтом кореляції r є 0,30 (Р = 
0,05) або 0,39 (Р = 0,01)) дозволяють вважати, що 
величина коефіцієнту кореляції, вища за 0,39, 
позначає сильний зв’язок між досліджуваними 
елементами, величина між 0,30 до 0,39 харак-
теризується середніми зв’язками, а показники 
менше 0,30 є елементами із незначною силою 
взаємозв’язку.

Здійснивши підрахунки коефіцієнту коре-
ляції r, ми зафіксували у САГРЕД такі сильні 
концептуальні зв’язки: RECIPE – INGREDIENT 
(r = 0,94), EXPERIENCE – SATISFACTION  
(r = 0,85), BREAKFAST – NUTRITION (r = 0,57), 
TRADITIONAL MEAL – TEA (r = 0,64), TOPIC – 

RECIPE (r = 0,49), OUTDOOR MEAL – DISH  
(r = 0,63), SATISFACTION – DISH (r = 0,83), 
DIET – RECIPE (r = 0,77). 

Середні концептуальні зв’язки демонстру-
ють пари VEGETABLE – VEGETARIAN FOOD 
(r = 0,33), FRUIT – SMOOTHIE (r = 0,31), 
PASTA – CUISINE (r = 0,33), SMOOTHIE – 
NUTRITION (r = 0,38), TOPIC – DIET (r = 0,37), 
CAFЙ – COFFEE (r = 0,34), LUNCH – DISH  
(r = 0,39), HAPPINESS – BREAKFAST  
(r = 0,37), INSTRUCTION – INGREDIENT (r = 0,36), 
DISH –SMELL (r = 0,37), DINNER – RESTAURANT 
(r = 0,35), EXPERIENCE – RESTAURANT  
(r = 0,38), FLAVOUR – SOFT DRINK (r = 0,32), 
OUTDOOR MEAL – EXPERIENCE (r = 0,31), 
DIET – INGREDIENT (r = 0,37).

Слабкі концептуальні зв’язки зафіксовані 
між автохтонами BAR – ALCOHOLIC DRINK, 
SAUCE – RECIPE, TASTE – FLAVOUR, FORM – 
SWEET, DISH – SMELL, BREAKFAST – DAIRY 
FOOD, SATISFACTION – SNACK, FLAVOUR – 
TEA, FOOD PROCESSING – SPICE, COUNTRY – 
TRADITIONAL MEAL, DIET – SMOOTHIE, DIET – 
EXPERIENCE, де показник r менше 0,30.

Аналіз засвідчує, що з-поміж палітри концептів 
найбільш продуктивними є: DISH (2 сильних, 2 се-
редніх та 1 слабкий зв’язки), DIET (1 сильний, 2 се-
редніх та 2 слабких зв’язки), RECIPE (3 сильних 
та 1 слабкий зв’язки), EXPERIENCE (1 сильний, 
2 середніх та 1 слабкий зв’язки), SATISFACTION 
(2 сильних та 1 слабкий зв’язки), BREAKFAST 
(1 сильний, 1 середній та 1 слабкий зв’язки). 

Однак показник сили зв’язку (рис. 1) між ав-
тохтонами не розкриває їх смислове навантажен-
ня, яке ми можемо спостерігати лише в певному 
контексті, адже тільки в контексті можна зрозу-
міти суть та тип відношень між конституентами. 
Зв’язки між концептами формують новий смисл, 
який можна визначити лише логіко-семантичним 
аналізом. Концептуальні зв‘язки збагачують зміст 
і наповнення концептів, що знаходить своє вербаль-
не втілення у конотаціях ключових слів [1, с. 156].

Попри виокремлення дослідниками різ-
номанітних типів міжконцептуальних відно-
шень [8, с. 178; 10, с. 250], лoгiкo-семантичний 
аналiз контекстів (обсягом, як правило, в меж-
ах діалогічної єдності) iз враxуванням смислoвиx 
дискурсивниx реалiзацiй їх вербалiзатoрiв дає 
підстави стверджувати, що найбільш вірогідними 
є відношення перетину (включення – «Х ∈ Y»), 
координації (рівноцінності – «Х = Y»), слідуван-
ня (наслідку – «Х → Y») та каузації (спричинен-
ня – «Х => Y»).

Зафіксованими у найближчих дискурсивних 
контекстах є такі зв'язки: 

– субординативні (підпорядкування, імпліка-
ції): 

а) на тлі гіперо-гіпонімічних відношень у до-
мені, наприклад: BREAKFAST ∈ «прийом їжі» 
(Vegan banana waffle stack with nut nougat cream, 
raspberry purйe, more raspberries, blackberries 
and pomegranate for breakfast today); COFFEE 
∈ «бренд» (Need a perfect gift that will wow the 
coffee lover in your life? Look no further! For 
a cafй quality experience they're sure to love, give 
the gift of NESCAFЙ Dolce Gusto this Valentine’s 
Day); SMOOTHIE ∈ «продукти харчування» 
(Day #3 Hot and Healthy smoothie challenge. 
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Perfect fast breakfast on the go. Cashews, almond 
milk, banana, baby spinach, chia seeds, cinnamon 
and raw cacao); DINNER ∈ «прийом їжі»  
(I’m actually having pizza for dinner tonight, 
because what’s better than another lazy meal that 
involves even more of your favourite things after 
work on a Saturday).

б) на тлі внутрішньодоменної концептуальної 
кореляції: SMELL ∈ TASTE (I love the richness 
in this dish from the 6 hour-braised ragu, not 
to mention it’s fork-tender texture and hearty 
smell complemented by the creamy, fresh taste of 
the ‘ricotta di pecora’); COUNTRY ∈ CUISINE 
(Chili Chicken done right at Caribbean Cove); 
NUTRITION ∈ DIET (Happy Monday! Now I have 
a diet! Starting things off with half of a small 
asparagus, tomato, onion, and Parmesan frittata 
with roasted sweet potatoes and avocado slices). 

в) на тлі міждоменної концептуальної кореляції:
– координації: FLAVOUR = SOFT DRINK 

(Coca Cola Peach Flavour is available exclusively 
in Japan. Tastes pretty good); CAFЙ = COFFEE 
(Starbucks and a lovely catch up with my bae 
drinking our fav mocha); TEA = TRADITIONAL 
MEAL (Every girl dream of a proper tea party. High 
tea at Claridges makes you feel like a princess); 
RECIPE = INGREDIENT (Meal Prep Monday. 
Salad with sweet potato fries. Ingredients: 2 small 
heads or boxes of pre-washed red leaf lettuce 
cleaned and torn. 1 box pre-cut or 2 medium sweet 

potatoes cleaned and cut. I large sweet onion. 
2 cans or 3 cups cooked kidney beans. 1/3 cup chia 
seeds. 1 cup plant milk. 1/2 cup coconut yogurt. 
Raw cacao + maca powder. Handful strawberries. 
Favorite salad dressing);

– слідування: DINNER → RESTAURANT (My 
personal preference is seafood and vegetables, so 
it is rare that a meat course is the highlight of the 
dinner meal for me. But something as simple as 
a pork chop with different mushrooms simply blew 
me away. The pork was extremely juicy, and the 
mushrooms was an amazing match. It takes an ex-
tremely skilled chef to make so few and well plain 
and “ordinary” ingredients taste this amazing. 
Thanks restaurant @ignaciomattos); INSTRUC-
TION → INGREDIENT (Combine 1 can @wild-
planetfoods tuna + 2T seedy whole grain mustard 
(we use @traderjoes) + 3T chopped fresh parsley + 
juice of 1/2 lemon + 1tsp garlic powder + 1/2 tsp 
onion powder + 1 tsp nutritional yeast (optional) + 
1tsp tahini (optional) + halved baby heirloom toma-
toes and pitted olives to taste (also optional) + salt 
and cracked pepper...Enjoy the rest of your Sun-
day!! Xoxo); OUTDOOR MEAL → DISH (Weekend 
catch up @creelcoffeehouse lots of healthy eating 
options so no need to ditch the clean living while 
you're eating out! We stock #synerchi_organics live 
Kombucha, a certified organic vegan friendly (free 
from gluten, dairy and soy) refreshing drink from 
Donegal....a perfect match with our raw Asian Sal-

 

Рис. 1. Когнітивна карта САГРЕД



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

135
ad!); TOPIC – DIET (Happy Monday! Now I have 
a diet! Starting things off with half of a small as-
paragus, tomato, onion, and Parmesan frittata with 
roasted sweet potatoes and avocado slices. Follow 
my every day recipes); TOPIC – RECIPE (Good 
Morning. Wishing you a berrylicious morning with 
my BLUEBERRY PORRIDGE with lots of nuts, 
berries and cashew butter on top I just mixed in 
some blueberries and they colored my oatmeal so so 
pretty. If you want to remake it, just use my basic 
oatmeal recipe and add some blueberries – that’s it 
& You can find the direct recipe link in my bio!);

– каузації: HAPPINESS => BREAKFAST 
(Happy Saturday! This week went by in such 
a flash, I hope it’s not an inevitability that the 
weekend does the same! Started my day with the 
quickest of breakfasts, but it seriously hit-the-spot! 
The cheese pulls though (in my stories — I’m sor-
ry, but there are just some things milked almonds 
and cashews cannot do — two @vitalfarms with 
roasted red peppers + herb salad + mozzarella + 
sourdough on the side. Have a lovely day, friends!); 
EXPERIENCE => RESTAURANT (I’m seriously 
missing the Caribbean, especially these spicy pep-
pered prawns from our favourite restaurant at our 
hotel. Can we do it all again please?!); DISH => 
SMELL (This smelled and tasted AWESOME! If we 
had smellavision, THIS would have been danger-
ous. I loveNandos!); LUNCH => DISH (Come out 
enjoy the weather and have yourself a great lunch 
some grilled chicken and sautйed long hot peppers 
and onions a sandwich or a plate. Delicious).

Висновки дослідження і перспективи 
подальшого розвитку. Отже, логіко-семантичний 
аналіз пар автохтонів дозволяє стверджува-
ти, що сучасній англомовній картині світу, 
репрезентованій у САГРЕД, притаманна 
значущість: страви, як найголовнішого фактору 
представленого споживачем; інгредієнту, як 
важливої складової будь-якої страви; прийому 

їжі, де основними є сніданок, обід, та вечеря; 
бренду (кава, солодощі та безалкогольні напої). 
Окремої уваги заслуговує і значущість людської 
діяльності – традиційний прийом їжі або на 
свіжому повітрі. «Їжу з собою» в сучасному світі 
розуміємо не лише як готову страву, а і каву 
та фаст фуд. Приготування страв неможливо 
уявити без способу та процесу приготування 
(рецепт, інструкція). Дослідження засвідчує, що 
сучасна англомовна спільнота цінує пов’язані 
з їжею відчуття та характеристики продуктів – 
смак та запах, а також місце їх походження (кухню 
та країну), спостерігається значущість соусів 
та приправ. Також в САГРЕД спостерігаємо 
і важливість здорового харчування, що свідчить 
про небайдужість до поживності, дієтичних 
властивостей та власне вегетаріанських страв. 
Сучасний англомовний світ соціальної мережі 
неможливо уявити без блогу, де обов’язковим 
спостерігаємо дотримання теми викладання постів 
в соціальну мережу Інстаграм, в яких описується 
досвід автора, а також його почуття та емоції 
від їжі (задоволення та щастя), що описують 
важливість естетики рекламного тексту.

Уся викладена інформація про концептопрос-
тір САГРЕД (його автохтони та статистично зна-
чущі кореляції між ними) може бути схематично 
відтворена у вигляді когнітивної карти, яка ре-
презентує його унікальний каркас. Основу його 
складають 44 автохтони та 23 сильних та серед-
ніх міжконцептуальних зв’язків. Вважаємо, що 
описана процедура дозволила репрезентува-
ти основне релевантне знання, що активуєть-
ся представниками англомовної етноспільноти 
в сфері соціальної мережі Інстаграм. Перспек-
тивним в даному ракурсі вважаємо застосування 
розробленої комплексної методики для порівнян-
ня концептосистем двох типів дискурсів – сучас-
ного англомовного гастрономічного рекламного 
дискурсу та САГРЕД.
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КОГНИТИВНАЯ КАРТА СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО РЕКЛАМНОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Аннотация
В статье создано когнитивную карту современного англоязычного гастрономического рекламного эсте-
тического дискурса. Установлено и с помощью квантитативных методов статистически верифициро-
вано системные связи между составляющими концептуальной системы современного англоязычного 
гастрономического рекламного эстетического дискурса – дискурс-образными концептами-автохтонами. 
Такие связи могут быть статистически сильными, средними и слабыми, а их совокупность выстраи-
вает его уникальный каркас в виде когнитивной карты. В статье рассматриваются сильные и средние 
между концептуальные связи. Представление когнитивной карты происходит посредством определе-
ния пар автохтонов, между которыми существует статистически подтвержденная связь.
Ключевые слова: дискурс, гастрономический дискурс, рекламный дискурс, концепт, эстетика реклам-
ного текста.

Savchuk T.H.
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE COGNITIVE MAP OF THE MODERN ENGLISH  
GASTRONOMIC ADVERTISING AESTHETIC DISCOURSE

Summary
The article depicts a cognitive map of modern English gastronomic advertising aesthetic discourse.  
The system connections between the components of the conceptual system of modern English gastronomic 
advertising aesthetic discourse – discourse-based concepts-autochthons are statistically verified by means 
of quantitative methods. Such connections can be statistically strong, average and weak, and their set 
up builds its unique framework in the form of a cognitive map. The article considers strong and average 
interconceptual connections. The representation of a cognitive map is by means of determining the pairs 
of autochthons, between which there is a statistically verified connection.
Keywords: discourse, gastronomic discourse, advertising discourse, concept, aesthetics of advertising text.
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АРИСТОКРАТИЧНА ПОЕЗІЯ ЄЛИЗАВЕТИНЦІВ І АВТОРІВ ПІЗНІШИХ ДІБ  
У ПЕРЕКЛАДАХ УКРАЇНСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ

Смольницька О.О.
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського

Досліджено ситуацію з перекладом віршів англійських поетів епох Тюдорів і Стюартів українськими 
неокласиками, у тому числі продовжувачами їхньої традиції в ХХІ столітті. Зосереджено увагу на циклі 
сонетів леді Мері Рот «Памфілія Амфіланту». Застосовується компаративний, перекладознавчий, тезау-
русний, юнґіанський та ін. аналіз. Виокремлено бінарні опозиції в аналізованих сонетах. Вірші наводяться 
в оригіналах і перекладах авторки статті. Робота має теоретичне і практичне спрямування. 
Ключові слова: поезія, переклад, сонет, єлизаветинці, династія, неокласики. 

Постановка проблеми. Український неокла-
сицизм як перекладацька і перекладоз-

навча царина плідно досліджується в українській 
та зарубіжній науці. Звертається увага на пере-
клади неокласиками з різних мов, у тому числі 
з англійської, спостерігається увага до комплексно-
го аналізу їхньої діяльності, на перший план ви-
ходять текстологія, компаративні дослідження, ро-
бота з рідкісними джерелами (спогади, листування, 
усні розмови, ретроспектива тощо), з’ясування ма-
ловідомих історичних фактів, наведення портретів 
неокласиків, самі розвідки можуть мати й експери-
ментальний перекладознавчий характер. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Наведеним особливостям відповідають праці 
Н. Гаврилюк, І. Качуровського (1918–2013, Мюн-
хен), В. Колесник, Олени О’Лір, В. Панченка, 
Г. Райбедюк, Л. Сірик (Люблін), М. Стріхи [18], 
О. Смольницької [9], О. Томчука та ін. Проте певні 
питання досі вимагають висвітлення з огляду на 
брак джерел або ж вимоги спеціальної підготовки. 

Виокремлення не розв’язаних раніше частин 
загальної проблеми. Зокрема, досі маловивчена 
проблема перекладів неокласиками з англійської 
та взагалі англомовної літератури. Якщо імена 
В. Шекспіра, Ч. Діккенса, Р. Л. Стівенсона, О. Вайл-
да, Р. Кіплінґа та ін. були відомі й навіть обігрува-
лись у поезії неокласиків (М. Зерова, М. Рильсько-
го, Юрія Клена, пізніше – І. Качуровського та ін.), 
то аристократична поезія XVI – XVII ст. переваж-
но не відбита ні науково, не поетично, ні у пере-
кладах. Максимум – це асоціації: В. Шекспір і його 
постаті (наприклад, Гамлет – «Як Гамлет, при-
дивляюсь я до хмар…», 1919 р. – у М. Рильсько-
го, збірка «Під осінніми зорями»), театр «Глобус», 
протистояння королев Єлизавети І Англійської 
Тюдор і Марії І Шотландської Стюарт, тощо. Кни-
ги В. Шекспіра, Ч. Діккенса та ін. (здебільшого пе-
рекладені російською мовою) часто були в домаш-
ніх бібліотеках письменників тодішньої Російської 
імперії (хронологічно з існуванням якої збіглися 
дитинство і юність неокласиків), але твори єлиза-
ветинців і поетів доби Якова І Стюарта (як і багато 
інших авторів) існували в оригіналах для вузького 
кола. Впадає у вічі, що в творчому дискурсі нео-
класицизму теоретично і художньо змальовані або 
доба Відродження, або вікторіанська доба, в яку 
вплелися неоромантизм, символізм тощо. Але яка 
ситуація з бароко, Реставрацією та ін., що менталь-
но мали би бути близькі неокласикам? Також: чи 
було відбито аристократичну поезію єлизаветин-

ців (тобто часу правління Єлизавети І Англійської 
Тюдор) і доби Стюартів? Цій проблемі присвячено 
пропоноване дослідження. 

Відомо, що М. Зеров хотів перекласти «Сіднея 
[сера Філіпа Сідні, Sir Philip Sidney. – О.С.], Спенсе-
ра [Едмунда Спенсера. – О.С.], Шекспіра, Водсвор-
та, Беррет-Броунінг [Елізабет Баррет, чи Беррет, 
у шлюбі Бравнінґ. – О.С.], Суїнберна для антології 
світового сонета» [4, с. 824], але не встиг. Вочевидь, 
ці переклади або не були зроблені, або ж записи 
знищили під час арешту. Таким чином, переклад 
канонічних форм неокласиками з англійської мови, 
ще й єлизаветинської доби та пізніших періодів 
(наприклад, Реставрації та романтизму) – ще одна 
лакуна в сучасному дискурсі. Згадані імена – пере-
важно єлизаветинців і письменників вікторіанської 
доби – були знані неокласиками, але теоретично, 
не практично, тобто не перекладалися. Якщо взя-
ти до уваги вікторіанську добу, то Елізабет Бар-
рет-Бравнінґ переклали Михайло Орест (псевдо-
нім; брат М. Зерова, досліджувався О. Бросаліною, 
І. Качуровським та ін.), В. Марач та ін. Але рані-
ше, єлизаветинська доба: після М. Зерова сонети 
В. Шекспіра багаторазово перекладались україн-
ською мовою (у ХХ ст.: Юрій Клен, І. Костецький, 
М. Москаленко, Д. Павличко, Д. Паламарчук та ін., 
у ХХІ ст. – О. Смольницька та ін.; переклади соне-
тів тривають до сьогодні), і в неокласичному ключі 
це продовжив М. Рильський (сонет 121). Але слід 
звернути увагу на імена британських письменни-
ків, або не запроваджені, або щойно запроваджені 
в український контекст.

Мета статті – висвітлити перекладознавчий 
аспект лірики поетів єлизаветинської та стюар-
тівської епох у неокласичному дискурсі. 

Завдання: 1) змалювати ситуацію з переклада-
ми авторів названих епох, простежити тяглість нео-
класичної традиції в культурному та філософсько-
му аспектах; 2) навести контекстуальний портрет 
леді Мері Рот; 3) за допомогою тезаурусного та ін. 
аналізу з’ясувати особливості поезії авторки, спільні 
з іншими поетами тенденції її творчості та оригі-
нальність рецепції; 4) продовжити неокласичні за-
сади, відповідно до канонів та імпліцитної символіки 
змісту переклавши вибрані сонети цієї письменниці. 
Матеріал аналізу – вибрані сонети із циклу «Пам-
філія Амфіланту». Тексти наводяться в оригіналах 
і власних поетичних перекладах (див. додаток). Ци-
тати з поетеси наводяться відповідно до оригіналь-
ної (а не сучасної англійської) орфографії, тому loue, 
а не love, vndone, а не undone тощо. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Но-
вітній український неокласицизм заповнює заяв-
лену прогалину (наведені плани М. Зерова): так, 
уже наявні переклади з поезії сера Філіпа Сідні 
(М. Стріха [19, с. 142], О. Смольницька, О. Шклов-
ська [20]), цей поет успішно досліджується в пе-
рекладознавчому, компаративному та ін. аспектах 
(М. Стріха [17], С. Сластьон (Трош) [17], О. Смоль-
ницька [10], [12], [16], Н. Торкут, В. Шереметьє-
ва [20] та ін.), Е. Спенсера (О. Смольницька), про 
якого пишеться дисертаційне дослідження (С. Ні-
колаєнко), В. Вордсворта (Олена О’Лір, М. Стріха 
[19, с. 210–218], О. Смольницька та ін.), А. Свін-
берна (М. Стріха [19, с. 255–266], О. Смольниць-
ка) та багатьох інших англомовних поетів різних 
епох. Варто згадати численні переклади Оленою 
О’Лір, у тому числі жіночої поезії Великої Бри-
танії та США. У цій перекладознавчій царині – 
надзвичайно широка палітра, але в ній можна ви-
окремити як виразно маскулінні (англосаксонська 
епічна поема «Беовульф» – видано 2012 р., пере-
видано 2014 р.; за неї та за переклад алітераційної 
поеми Дж. Р.Р. Толкіна «Леґенда про Сігурда і Ґу-
друн» перекладачка отримала Літературну премію  
ім. Г. Кочура, 2012), так і фемінінні твори. Звер-
тається увага і на романську традицію, і на гер-
манську (іктовий вірш), римовану та неримовану 
поезію, тобто на обидві течії, які склали англійську 
версифікаційну систему. Також варто зазначити, 
що перекладознавчий і перекладацький корпус 
сучасних українських студій сьогодні постійно по-
повнюється і часто існує в рукописах. Отже, слід 
казати про майбутні публікації й те, що переклади 
єлизаветинців та ін. поетів ще не вичерпано. Це зу-
мовлено особливостями культури як такої, бо вона 
«не застигла плазма, а вулкан, який безперервно 
вивергається, фонтанує: вона перманентно вдоско-
налюється, шліфуючи та перетворюючи давні тра-
диції відповідно до викликів часу» [1, с. 215]; тради-
ція насправді модифікується, набуваючи потрібної 
форми [2, с. 104]. Розвиваючи цю думку, можна та-
ким чином пояснити: романтизм – неоромантизм, 
бароко – необароко, модернізм – неомодернізм – по-
стмодернізм («нео» наводиться хронологічно, хоча 
бароко, звичайно, передувало романтизму та ін., а 
позитивізм передував модернізму; докладніше про 
модерн, модернізм, традицію тощо: [3]), позити-
візм – неопозитивізм – постпозитивізм, тощо, або: 
класицизм – неокласицизм – постнеокласицизм 
(Л. Вировець, Н. Гаврилюк, Н. Науменко, Олена 
О’Лір, О. Одрін, О. Смольницька, Л. Хворост та ін. 
сучасні поети), або ж розвиток тенденцій неокла-
сицизму в перекладацтві (хронологічно: Г. Кочур, 
В. Коптілов, А. Содомора, М. Стріха, Олена О’Лір, 
О. Смольницька та ін.). Нинішній неокласицизм ре-
алізує в перекладах і перекладознавстві не реалі-
зоване «п’ятірним гроном». Прикметно, що в су-
часному поколінні неокласиків більшість – і поети, 
і водночас перекладачі, і часто науковці, як і в пер-
шій генерації. 

Досліджуючи переклади фемінінної англій-
ської лірики, слід з’ясувати, яку роль відігравала 
поезія у придворних жінок. У зв’язку з цим ціка-
ва не розроблена у вітчизняному дискурсі твор-
ча спадщина леді Мері Рот (Lady Mary Wroth, 
1587–1651 або 1653). Фемінінна англійська поезія 
вже ставала предметом українських розвідок, 
від лірики королев ([7–8], [13]) до віршів релігій-

них діячок не монаршої крові ([11], [14–15], [23]), 
але твори і взагалі постать племінниці сера Філі-
па Сідні донедавна майже не розглядалися (ви-
няток: леді Мері Рот та ін. поетеси: [5; 23]).

 
Мал. 1. Леді Мері Рот (один з портретів)

 
Мал. 2. Інший портрет леді Мері Рот 

Біографічна довідка. Англійська поетеса доби 
Відродження. З дому – Мері Сідні (племінниця 
сера Філіпа Сідні). Кузина сера Волтера Ролі (Релі). 
Як і Шекспір, за життя застала дві династії – Тю-
дорів (правили до 1603 р.) і Стюартів. Генеалогіч-
ний та історичний аспекти: С. Сластьон наголошує, 
що поетеса «…була четвертою дитиною з одинад-
цяти в родині англійця Сера Роберта Сідні, графа 
Лестерського та заможної валлійської спадкоєми-
ці Барбари Гамаж. Відомий поет та солдат Філіп 
Сідні приходився дядьком Мері, а Мері Герберт, 
графиня Пемброк – тіткою [Мері Пембрук – рідна 
сестра Філіпа Сідні, відома поетеса й навіть вису-
нута у ХХ ст. «претендентка» на авторство Шек-
спірових сонетів, проте достеменно в цьому питан-
ні відомо одне: вона опублікувала перше зібрання 
шекспірівських творів. – О.C.]. Вочевидь, хист до 
версифікування у Мері з’явився підчас гостювання 
в маєтку графині Пемброк, покровительниці поетів 
та поеток при дворі Елизавети І Тюдор та пізніше 
Якова І Стюарта. Батько Мері Рот був одним з рад-
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ників Якова І, а Мері, з’явившись при дворі згодом 
стає близькою із королевою Анною» [5, с. 24]. Буди-
нок її батька (теж поета), графа і віконта Роберта 
Сідні, губернатора Флашинґа, був відомим сало-
ном, оспіваним Беном Джонсоном. Леді Мері Рот – 
авторка першого збереженого роману, написаного 
жінкою – «The Countess of Montgomery’s Urania» 
(«Urania» – на честь музи астрономії; перша пу-
блікація 1621; астрономія згадується недарма, бо 
цією наукою вже цікавилися того періоду в Ан-
глії та Шотландії завдяки відкриттям Тихо Бра-
ґе). Цикл її сонетів («Pamphilia to Amphilanthus», 
почала писати його гіпотетично 1613 р.) – другий 
в історії. Перший належав її дядькові серу Філі-
пу Сідні. Хронологічні межі цього циклу належать 
до правління Якова І Стюарта Англійського, але 
перше десятиліття керування цього монарха в Ан-
глії відносять до періоду єлизаветинців (відомо, 
що король сприяв Шекспіру). Проте леді Мері Рот 
можна ідентифікувати і з єлизаветинцями, і з яко-
віанцями. Щодо інших її творів: також працювала 
і у жанрі пасторалі, авторка пісень (songs). Була 
нещаслива у шлюбі з ревнивим, зрадливим, мар-
нотратним п’яницею Робертом Ротом, про що за-
значав Бен Джонсон. Збереглися листи леді Мері 
Рот, адресовані королеві Анні (дружині Якова) про 
розорення чоловіком фінансового стану.

Проблематика творів у загальному контексті 
доби Відродження: фемінінна позиція. Завдяки 
своїм творам авторка вважається предтечею ан-
глійського фемінізму – зокрема, і тому, що підніма-
ла «немодні» й навіть заборонені теми. Так, роман 
«Уранія» було «присвячено на той час табуйованій 
темі нещасливого шлюбу з негідними чоловіками 
та зв’язку із зрадливими коханцями серед арис-
тократів. Через викривальний фемінний погляд на 
шлюб та публічні скарги від Сера Роберта Денні, 
роман так й не було опубліковано, проте породи-
ло гендерну поетичну полеміку за участю відомої 
письменниці XVII ст. Маргарет Кавендіш» [5, с. 24]. 
(Докладніше про біографію і тексти леді Мері Рот 
[5], [22]). Ставлення до поезії тодішніми держав-
цями, аристократами і просто придворними було 
амбівалентним. З одного боку, ідеалом доби Відро-
дження була гармонійна людина, яка мала знатися 
на всіх сферах життя (від політики до зброї, від 
мистецтва різних видів до етикету, тощо; особливо 
це стосувалося чоловіків, та й жінки вже не віді-
гравали «декоративної ролі»). Якщо за Середньо-
віччя жінка могла здобути гарну освіту і розвинути 
свої таланти переважно при дворі або в монастирі 
(необов’язково будучи черницею, а, скажімо, ви-
ховуючись духовенством чи ставши послушни-
цею – і маючи право розірвати обітницю), то за 
доби Ренесансу виховання і освіта стали більше 
світськими, і жінка вже не вела такого замкненого 
способу життя. Леді Мері Рот отримала гарну до-
машню освіту, а також не слід забувати про по-
стійну самоосвіту і велику начитаність. З іншого 
боку, до поезії та взагалі до власних занять літе-
ратурою (тоді як ораторське мистецтво тривалий 
час вважалося важливим) ставилися переважно як 
до супровідного заняття, якщо вона не була ремес-
лом (як у придворних поетів – наприклад, П’єру 
Ронсару сприяли Карл ІХ Валуа, Марія Стюарт, а 
пізніше – Луї Клермон де Бюссі). Отже, на поезії 
зналися, її любили і розвивали, володіли її кано-
нами і могли з будь-якої нагоди висловити пере-

живання у віршованій формі, проте професійних 
літераторів у високих сферах було не так багато. 
Відтак, можна стверджувати, що леді Мері Рот 
зламала цей стереотип і стала професійною літе-
раторкою – можливо, навіть не думаючи про це. 
Але діяльність її салону (салонність узагалі розви-
нулася в заявлену добу) і, урешті-решт, видання 
власних книг стверджують серйозність літератур-
них занять аристократки. 

Особливості текстів. Аналіз творів леді Мері 
Рот демонструє жіночу позицію авторки (але сила 
пристрасті й стійкість ліричної героїні часто уне-
можливлюють чіткий ґендерний розподіл), але не 
дамську. Це висока література, недарма підхід по-
етеси вже порівнювався з шекспірівським [5, с. 25].

Аналізований цикл сонетів містить 105 віршів. 
Спочатку «Памфілію Амфіланту» було опублі-
ковано як частину роману «Уранія», але по-
тім оприлюднювали самостійно. Цікаве тяжіння 
до жанру роману – можна згадати пастораль 
Ф. Сідні «Аркадія». Тобто поєднуються ліричне 
та епічне, письменників уже не цікавлять корот-
кі замальовки, автори воліють комплексного зма-
лювання (звідси об’єднання сонетів у цикли), а 
психологізм загострюється. Можна помітити пев-
ний петраркізм, наявний у тодішній англійській 
поезії з огляду на контакти з Італією, але про-
блематично досліджувані тексти складніші. 

Схема сонетів у циклі «Памфілія Амфіланту» 
класична: два чотиривірші, два терцети, стро-
ге римування. Так, у 14-му сонеті «Am I thus 
conquer’d? have I lost the powers…» схема рим 
така: 1) a-b-a-b; 2) b-a-b-a; 3) c-c-d; 4) e-e-d. 
Мова – як і у сера Філіпа Сідні, належить ново-
англійському періоду (Early Modern English, або 
Early New English), розвинутому під час Тюдорів. 
Самі сонети нумеровані (у деяких інших виданнях 
цього немає), без назв. Подекуди наявні алітера-
ції – наприклад, у першому сонеті «When night’s 
blacke Mantle could most darknesse proue…», 
І строфа, 4-й рядок: «Swifter then those, most 
switnesse neede require…» (курсив мій. – О.С.) [1]. 
Ці тексти важко перекладати з огляду на полісе-
мію англійської мови та вимоги канонічних форм. 

Яка характеристика цього циклу? За модою 
того часу, герої циклу носять поетичні псевдо-
німи, що мають античне коріння. У сера Філіпа 
Сідні це Астрофіл і Стелла (однойменний цикл, 
«Astrophel and Stella», 1580) – тобто, дослівно, 
«залюблений (закоханий) у зірку (зорі)» та «зір-
ка», де зірка (Стелла) – звичайно, кохана героя. 
У леді Мері Рот Памфілія (в якій авторка подає 
свій емоційний портрет) означає зі старогрецької 
«всіма улюблена», або «мила, дорога, люба; по-
друга». Отже, тут концепти і кохання, і дружби. 
Памфілія не адресатка, а адресантка, вона бере 
на себе ініціативу звертатися першою до об’єкта, 
виступаючи суб’єктом. Памфілія (більше поши-
рений варіант – Памфіла) – жіночий варіант 
імені Памфіл. Також Памфіла – це Аполлоно-
ва дочка, якій приписують винахід вишивання 
шовком. Якщо прийняти й цю версію, то впадає 
у вічі наголос на вишуканому мистецтві. Якщо ж 
звернутися до чоловічого варіанту, то носіїв імені 
Памфіл було кілька, від давньогрецької міфології 
до церковної історії (святі, єпископи, мученики 
та ін.), був Памфіл – учитель Платона і учень 
Епікура, але всі ці приклади були не першого 
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ряду. Тому звертання до імені Памфілія демон-
струє неабияку обізнаність поетеси з історією. 

Важче з’ясувати походження імені Амфілант. 
В оригіналі воно латинське (Amphilanthus). В обох 
іменах спільний корінь «філ», тобто «любов». Якщо 
прибрати першу літеру «п» в імені «Памфілія», то 
вийде корінь «амфіл», тобто нерівновартість Пам-
філії. Його ім’я означає «коханець двох» [21, p. 172], 
бо якщо Памфілія вірна, то її обранець Амфілант – 
протилежність [1]. Також терплячість, навіть сто-
їцизм героїні циклу неодноразово порівнювали 
з моделлю поведінки Гризельди [1] (один з най-
відоміших літературних прикладів – Оповідь Сту-
дента в «Кентерберійських оповідях» Дж. Чосера, 
переклав М. Стріха, книга в друці; образність і сю-
жети досліджувала О. Cмольницька [6]; сама істо-
рія взята у Дж. Боккаччо, але сюжет давніший). 
Незважаючи на античний «камуфляж», лірична 
героїня хоче бути жінкою сама по собі, а не музою 
чи Мінервою (з якою точно порівнювали леді Мері 
Рот як власницю салону і організаторку). 

Ідея нерозділеного або нерівного кохання 
і сміливість почуттів, уперше виявлених у діа-
лозі жінкою (яка посідає високий статус і має 
виявляти стриманість, обмежена етикетом), уже 
була наявна в поезії Марії Стюарт (франкомовні 
сонети), Єлизавети І Англійської Тюдор ([7; 11]) 
та інших діячок Відродження, але у леді Мері 
Рот це стає наскрізним – фактично цикл при-
свячений названому мотиву. 

Образність і символіка циклу переважно ан-
тична – наприклад, Венера, Купідон (Амур, чи 
просто «Венерин Син», так само у віршах Єлиза-
вети І та ін.) тощо (перший сонет, «When night’s 
blacke Mantle could most darknesse proue…»); 
в інших творах це Юнона, яка ревнує зрадливого 
Юпітера, тощо. Популярні в тодішній емблема-
тиці й образи Сну, Ночі та ін. (так само у Ф. Сід-
ні, у романі «Аркадія»: сонет XXXIX – «Come 
Sleep! O Sleep, the certain knot of peace…» [10]: 
Сон – заслона, щит від профанної реальнос-
ті, ява образу Стелли). Це традиційний і навіть 
обов’язковий, як на ту добу, набір. Але поетеса 
по-своєму обігрує цю образність, наповнюючи її 
власним контентом. Як і її дядько, вона оспівує 
Сон як ілюзію або ж як засіб побачити коханий 
образ. Стосовно міфологем іде опис функцій бо-
жеств і навіть надання їм титулів. Так, Венера – 
«Королева Кохання» («Queene of Love» [1]), вона 
пересувається на колісниці («a Chariot» [1]), керо-
ваній крилатою Пристрастю («a Chariot drawne 
by wing’d Desire» [1]). Цікаво, що тут Пристрасть 
абстрактна, атрибути Венери не матеріальні, не 
уречевлені й не тварини (бо у міфології це голу-
би, горобці та дельфіни; Венериних плодів поете-
са теж не згадує). Купідон прямо не називається 
на ймення, але зрозуміло, що це саме він: «And at 
her feete her Sonne, still adding Fire / To burning 
hearts» [1]). Тут у Купідона функція – саме за-
палювати серця, тому імпліцитний символ – смо-
лоскип (як атрибут цього бога). Ніч тут згадано 
недарма, бо Амур вважався породженням хаосу 
(ночі) і дня. У поетеси ніч убирається в чорну 
мантію («blacke Mantle» [1], слово mantle багато-
значне і означає «покров», «мантія»), що додає 
цьому образу монаршого і навіть сучасного авто-
рці відтінку. У сонеті не сказано ні про сліпоту 
Купідона (він міг зображуватись із зав’язаними 

очима; це обігрував 1580 р. оксюмороном: «Зіркá, 
мов Купідон» [19, с. 142] і Ф. Сідні в іронічно-па-
родійному сонеті «Якої довжини вірш Мопсу має 
славить?» – «What Length of Verse…»; дослідже-
но: [16–17]), ні про дві його стріли – одну, яка 
породжує кохання, і другу, яка вбиває кохання 
(так пояснювали нерозділене почуття), бо цей бог 
не завжди зображувався зі стрілами. У конкрет-
ному сонеті для авторки важливіший смолоскип.

Сама ідея вірша оригінальна: кохання 
пов’язується з полем бою (особливо це помітно 
в тексті «Am I thus conquer’d? have I lost the 
powers…»), завоюванням жінки як об’єкта. Це 
пов’язано і з військовою та дипломатичною ді-
яльністю Ф. Сідні, і з іншими реаліями доби, і та-
кож із сильним характером самої поетеси. Якщо 
застосувати юнґіанський аналіз, то Аніма перед-
чуває наближення Анімуса, появу цього архе-
типу з хаосу (несвідомого) – звідси образи ночі 
та сну. Перший і чотирнадцятий сонети присвя-
чені випробуванню (недарма в № 1 згадується ді-
єслово proue – сучасн. prove – «випробовувати», 
«доводити», «засвідчувати»), нове почуття для 
ліричної героїні – ініціація, і Аніма запитує себе, 
чи вистоїть вона проти Анімуса, вичленованого 
нею з несвідомого. З бойовою реальністю асоцію-
ється дієслово require – «вимагати», «залежати», 
«потребувати». Уві Сні (який може бути і виді-
нням, або метафоричним прийомом) раціональ-
не відходить у тінь, натомість Анімі важливіше 
інтуїтивне. Купідон бере в полон душу і серце, 
наче в бою: «He her obeyd, and martyr’d my poor 
heart» [1]. Аніма переможена, здається, але вод-
ночас і перемагає, бо її окриляє кохання. Але 
в цьому сонеті започатковано проблему, розвину-
ту в подальших віршах циклу: наскільки кохана 
є власністю коханого (не слід забувати ламання 
тодішнього ставлення до жінки як до власності, 
але й наявних рудиментів такого підходу, явних 
чи неявних), і чи є вона його власністю взагалі. 
Лірична героїня поетеси доводить своє право на 
буття, не розчиняючись до кінця в об’єкті, вона – 
індивідуальність. Звідси конфлікт між постійною 
Памфілією і невірним Амфілантом. 

У 14-му сонеті ще виразніше змальовано бінарну 
опозицію між волею і поневоленням, навіть коха-
ним, бойова образність особливо чітка – це відчут-
тя стану завойованої: «Am I thus conquer’d? have 
I lost the powers, / That to withstand which joys to 
ruin me?» [1]. Ключові образи: ув’язнення або взяття 
в полон (героїня – бранка або ув’язнена, prisoner), 
виникає асоціація з тюрмою, але задача жінки як 
суб’єкта – вистояти, протистояти («Must I bee still, 
whole it my strength devoures / And captive leads 
me prisoner bound, unfree?» [1]) тому, хто її обмеж-
ує, стримує, тримає у в’язниці. (Згадується пара-
лель із сонетом А. Ахматової, 1921: «Тебе покор-
ной? Ты сошел с ума!», де «Мне муж – палач, а дом 
его – тюрьма»; у різний період переклали М. Стріха 
[19, с. 742], О. Смольницька). Героїня питає себе, чи 
вистачить у неї сил опиратися спокусливому Амфі-
ланту. У цьому сонеті наявні бінарні опозиції воля/
неволя, свобода/несвобода. Обмеження можуть бути 
духовні, у тому числі невизнання творчої реалізації 
героїні або заборона творити чи висміювання по-
езій, або навіть конкуренція між поетами (врахуймо 
про обов’язковість уміння віршовано висловлювати 
свої думки). Можна простежити і натяк на сексизм, 
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зверхнє ставлення чоловіка до жінки, недооцінення 
її. У цьому сонеті знову з’являються Пристрасть, 
Жага, Жадання (Desire), образ Амура-Купідона, 
але цього разу зі стрілами: «Loue shall loose all his 
Darts» [1], де darts – і «стріли», і «дротики» або «су-
лиці», і натяк на змагання зі стрілянини. У цьому ж 
сонеті згадується сліпота Кохання, але, точніше, на-
півсліпота чи недостатньо чіткий зір («Why should 
we not loues purblinde charmes resist?» [1]), що ви-
кликає асоціацію з пов’язкою на Купідонових очах. 
Героїня питає себе: «Must we be servile, doing what 
he list?» [1], тобто влаштовує собі випробовування 
на раболіпство (адже серв – це раб) у поневоленні. 
Вона шукає гавані, прихистку, але насамкінець ви-
знає: «But O my hurt makes my lost heart confesse: / 
I loue, and must; so farewell liberty» [1]. Кохання 
(Love, Loue) – пряма антитеза свободі, волі (liberty). 

Оригінальний думкою восьмий сонет «How 
Glowworme like the Sun doth now appeare…», який 
виразно змальовує нерівне почуття: вочевидь, лі-
рична героїня щира, тоді як обранець – імітатор 
або взагалі байдужий до неї. Тема Танатосу тут 
постає особливо гостро. На перший погляд, адре-
сантка пасивна, страждає, але її опір – у заяві, 
що, попри все, вона не зречеться свого кохання: 
«Thou shalt enioy that sight for which I dye, / And 
in my heart thy fortunes doe enuy, / Yet grieue, 
I'le loue thee, for this state may mend» [1]. Таким 
чином, якщо порівняти любовну тематику з по-
лем бою (у леді Мері Рот постає і такий прийом), 
в прямому розумінні героїня здалася, але духо-
вно вона переможниця й завдяки своїм якостям 
краща за Амфіланта. Символіка сонета досить 
цікава. Світляк («Glowwworme») – нерівноцінний 
замінник сонцю (зі світилом порівнювали монар-
ха – В. Шекспір, сонет VII, – а також кохану лю-
дину), оскільки світить лише в темряві, а з пер-
шими променями ховається, бо його світло вже не 
потрібне. Він імітатор сонця, але не витримує кон-
куренції зі справжнім світилом. Показова перша 
строфа: «How Glowworme-like the Sun doth now 
appeare, / Cold beames doe from his glorious face 
descend / Which shewes his daies, and force [draw] 
to an end, /Or that to leaue taking, his time grows 
neere» [1]. Світання бліде, але певне і ясне, день 
перемагає. Таким чином, вірш може бути про за-
мінник почуття – адже недарма холодний Світляк 
протиставлений теплому й навіть пекучому Сонцю. 
Також продовжує тему тепла/холоду протистав-
лення the North – Півночі (арктичне сяйво, лід), 
якому належить світло комахи, з теплом питомо-
го клімату (Climat, сучасн. Climate). Здається, що 
Світляк – несміливе почуття Памфілії, але подаль-
ше читання показує, що з цією комахою порівняно 
якраз Амфіланта, що «світить, але не гріє». 

Незвично поєднує сучасну авторці реаль-
ність – продовження географічних відкриттів, 
завоювання нових земель – і почуття 22-й сонет 
(«Like to the Indians scorched with the Sunne…»). 
Слово Indians означає «індійці» та «індіанці», але 
тут, певно, мається на увазі саме Індія, більше 
відома англійцям. Сонет особливо цікаво читати, 
знаючи про подорожі сера Волтера Релі, «пастуха 
океану», і завоювання ним американських земель. 
У вірші поетеса згадує обгорілих від сонця індіан-
ців, які вшановують це світило як божество («The 
Sunne which they doe as their God adore» [1]), і по-
рівнює себе з ними, оскільки душа опалена кохан-

ням. Треба сказати, що ще за Тюдорів було мод-
но показувати при дворі екзотику – наприклад, 
«ефіопський» балет (грим або чорні маски; відо-
бражено у фільмі ВВС «Генріх VIII і його шість 
дружин» («Henry VIII and His Six Wives», 1972); 
не обійшлася без цієї теми й Шекспірова трагедія 
«Отелло». Як і у Шекспіра, у сонеті наявне проти-
ставлення чорної та білої шкіри, а також стану 
душі: «Better are they who thus to blacknesse run, / 
And so can onely whitenesse want deplore: / [Then] 
I who pale and white am with griefes store, / Nor 
can haue hope, but to see hopes vndone» [1]. Отже, 
тут поєднуються експліцитні (шкіра) та імпліцит-
ні (стан душі) чесноти. Оскільки показано контр-
аст чорноти – білизни («…so can onely whitenesse 
want deplore» [1]: індійці оплакують ), то, можли-
во, натякається і на гріх – нешлюбний зв'язок або, 
принаймні, платонічне кохання не до законного 
чоловіка. Кохання ототожнюється з поклонінням, 
ритуалом (rite), спрямованим на святиню (Saint), 
небезпекою перетворення суб’єкта на ідола. Лі-
рична героїня усвідомлює свою відповідальність, 
але наголошує на силі почуття й рада підкорити-
ся йому: «Then let me weare the marke of Cupids 
might, / In heart, as they in skin of Phoebus light, / 
Not ceasing offerings to Loue while I Liue» [1]. Ге-
роїня відверта, кажучи про «надлишок» страж-
дань (скорботи, мук): «griefes store» [1]. Тут зно-
ву з’являється Купідон, а згадування про Феба 
зрозуміле, оскільки цей бог (у стародавніх греків 
Аполлон) уособлює сонце. Також можна згадати 
міфи про кохання Аполлона до Дафни, Сивілли 
та ін. Зі стилістичною метою у тексті вжито по-
втори – двічі hope та offerings: «Nor can have 
hope, but to see hopes vndone» [1], кінець першого 
терцету: «Grant me to see where I my offerings 
giue» [1], кінець останнього терцету: «Not ceasing 
offerings to Loue while I Liue»» [1].

Висновки з дослідження і перспективи. Отже, 
аналіз циклу сонетів леді Мері Рот показав ціка-
ві аспекти. Ці стилістично майстерні вірші легко 
розкладаються на бінарні опозиції: воля/неволя 
(виникає образ в’язниці, відповідно, закохана – 
ув’язнена, полонена), Ерос/Танатос (але останні 
два взаємодіють), гідність/раболіпство, мир/ві-
йна (мається на увазі мир у душі). Антонімами 
виступають Кохання і Свобода. Почуття героїні 
супроводжується ревнощами. Мотивом є пошук 
надійного партнера, але Памфілія не може спо-
діватися на Амфіланта. У текстах дуже вдало 
показано еволюцію почуттів, розвиток стосунків, 
поступове розчарування і водночас суперечливе 
почуття до обранця. Перспективним виявився юн-
ґіанський аналіз. Амфілант, Анімус Памфілії, спо-
чатку сприймається Анімою як агресивний, і вона 
йому підкорюється, але згодом він деградує, ви-
являється слабким. Архітектоніка сонетів являє 
собою цікавий предмет вивчення. Алегоричність, 
орнаменталізм не обтяжують сприйняття реципі-
єнта; також є сонети, які нагадують ліричні моно-
логи і мають на перший погляд простий контент. 
Незважаючи на загальні тенденції доби (анти-
чна міфологія, оспівування сну як мрії та вте-
чі від реальності, надання суб’єкту абстрактних 
чеснот) і певний перегук з віршами сера Філіпа 
Сідні, тексти леді Мері Рот являють собою окре-
ме питання в британській літературі й можуть 
вважатись оригінальними. У них немає виразних 
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прямих впливів чи наслідувань, а паралелі з тек-
стами інших сучасників є лише вимогами часу, 
творенням в одному «векторі». Також ці сонети 
приваблюють new look: героїня бачить сакральне 
у профанному, і навпаки (протиставлення світ-
ляка і сонця). Постать ліричної героїні – окреме 
питання: це жінка доби Відродження, самостій-
на, але яка водночас багато чого про себе не знає 
і тому недооцінює (що помітно у висловлюванні її 
почуттів). Таким чином, сам текст «випереджає» 

авторку. Страждання, часто наявне в сонетах, по-
єднується із сильною життєвою позицією, і мож-
на стверджувати про змалювання індивідуаль-
ності. У неокласичному дискурсі ці вірші плідні 
для перекладу, у тому числі й завдяки античній 
символіці. У перспективі здійснити поетичні пере-
клади віршів інших аристократичних поетес, на-
ближених до двору – наприклад, Anne Killigrew. 
Найбільше цікаві для майбутнього аналізу філо-
софські поезії. 

Додаток. Леді Мері Рот. Із циклу «Памфілія Амфіланту» («Pamphilia to Amphilanthus»).  
Поетичний переклад з англійської XVII ст. Ольги Смольницької (2017). 
(«When night’s blacke Mantle could 

most darknesse proue…»
(«Am I thus conquer’d? have I lost 

the powers…»)
(«How Glowworme like the Sun 

doth now appeare…»)

Як огортає Мантією мла, 
Хова Сон (образ Смерті) почування 
Від Знань моїх, і думи відсила, 
Біг вимага ще більшого рушання, 

Ось Колісниця, з крилами Жадання, 
Венери велич сяянням пала, 
Син біля ніг її, і до Кохання 
Знов додає вогню його стріла. 

Та серце є у більшому вогні, 
Венера в груди це вклада мені,
Ми виграли, і вцілив Син Богині;

Мені терзає серце й полонив.
Прокинулась, і вже немає снів,
Але тепер Закохана й понині.

Чи я звойована? чи втратила я сили,
Бо ворог радий знищити мене?
Я вистою, хоч міць у мене вбили, 
Чи до в’язниці страж мене замкне?

Кохання спершу звільнить 
запальне, –
Зненавидить жага квітки розцвілі,
Загасить жар і Весни проклене;
Любов, прозрівши, згубить власні 
стріли.

Не втримаєм чом Чару півсліпого?
Чи ми у волі владаря одного?
Ні, я тебе утримаю, і край:

В твоєму чарі вправності немає;
Та, зболена, я серце розкриваю:
Кохаю, й мушу, воля – прощавай.

Немов Світляк до Сонячної з’яви
Холодним блиском велич освітив,
Славетний лик, і сила промінців
У Блищака згаса, й життя імлаве,

Лице світання ясне, хоч і блідаве,
Він візьме світла з Півночі країв,
Тепла дасть Клімат наших берегів,
Бо льоду не утримають заграви, –

На жаль, хоч Сонця лик осяйний твій
Затьмарився, я мушу без надій 
Скоритись, та благословлю кохання;

І радо смерть мою побачиш ти;
В моєму серці – муки самоти,
Та збережу любов і в цьому стані.
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АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ ЕЛИЗАВЕТИНЦЕВ И АВТОРОВ 
ПОЗДНЕЙШИХ ЭПОХ В ПЕРЕВОДАХ УКРАИНСКИХ НЕОКЛАССИКОВ 
РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Аннотация
Исследована ситуация с переводом стихов английских поэтов эпох Тюдоров и Стюартов украинскими не-
оклассиками, в том числе продолжателями их традиции в XXI веке. Внимание сосредоточено на цикле 
сонетов леди Мэри Рот «Памфилия Амфиланту». Применяются компаративный, переводоведческий, теза-
урусный, юнгианский и др. анализ. Выделены бинарные оппозиции в анализируемых сонетах. Стихи при-
водятся в оригиналах и переводах автора статьи. Работа имеет теоретическое и практическое направление.
Ключевые слова: поэзия, перевод, сонет, елизаветинцы, династия, неоклассики.

Smolnytska O.O.
Maxim Rylsky Literature-Memorial Museum in Kyiv

ARISTOCRATIC POETRY OF THE WRITERS OF THE ELIZABETHAN AGE  
AND THE AUTHORS OF THE LATE ERA IN THE TRANSLATIONS  
OF UKRAINIAN NEOCLASSICS OF DIFFERENT GENERATIONS

Summary
The situation with the translation of poems by English poets, who were contemporaries of the Tudor and 
Stuart ages by the Ukrainian neoclassics, including the continuers of their traditions in the 21st century, 
was investigated. The cycle of sonnets «Pamphilia to Amphilanthus» of Lady Mary Wroth is emphasized. 
The comparative, translational, thesaurus, Jungian and other analysis are given. The binary oppositions 
in the analyzed sonnets are made. The poems are given in the originals and translations of the author of  
the article. The research has a theoretical and practical direction.
Keywords: poetry, translation, sonnet, dynasty, neoclassics. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЯ
УДК 792.8

СИНТЕЗ КЛАСИЧНОГО ТА ПОСТМОДЕРН ТАНЦЮ  
ЯК ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БІЛЬШОГО ВПЛИВУ ІДЕЙНОЇ ТА ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 

ВИСТАВИ НА ГЛЯДАЧА

Маліновський В.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Стаття присвячена синтезу танцювальних стилів, а саме класичного танцю та постмодерну, проаналі-
зовано вплив на ідейну та емоційну сферу вистави. Досліджено Академічний і сучасний танець, та їхні 
елементи які доповнюють один одного, стикаються і, будучи складовими частинами мистецтва танцю, 
збагачують загальний розвиток хореографічного мистецтва.
Ключові слова: класичний танець, постмодернізм, мистецтво, синтез мистецтв, балет, балетмейстер, хо-
реографія, сценічна хореографія, танцювальна лексика.

Постановка проблеми полягає у тому, що 
сучасне мистецтво, зокрема хореографія 

розвивається та набуває нових форм. Та не по-
трібно забувати про першопочаткову естетику 
та красу тіла, яка розкривається завдяки кла-
сичному танці. Саме дане дослідження розкриває 
те, що синтез класичного танцю, який характе-
ризується чіткістю, красою, витонченістю, граці-
єю та постмодерн танцю, який включає в себе 
авангардистські експерименти, перформанси 
та глибину ідеї, дає кращий результат сприй-
няття вистави. Академічний і сучасний танець 
повинні доповнювати один одного, стикатися і, 
будучи складовими частинами мистецтва танцю, 
збагачувати загальний розвиток хореографічного 
мистецтва.

Аналіз літературних джерел. Над питанням 
класики та постмодерну у хореографії працюва-
ло багато науковців, а саме: Олександр Чепалов 
у книзі «Хореографічний театр Західної Європи 
XX століття» та «Специфіка аналізу постмодер-
ного танцю», Лариса Венедиктова у своїй роботі 
«Некоторые аспекты хореографии постмодерна».

Завданнями статті є:
- проаналізувати наукові джерела з даної 

проблематики;
- визначити елементи синтезу класичного 

та постмодерн танцю;
- дослідити приклади хореографів, які ви-

користовують даний прийом синтезу у своїх ви-
ставах.

Виклад основного матеріалу. Класичний та-
нець з найдавніших часів вважається найбільш 
духовно піднесеним і спроможним викликати 
найвищі почуття витонченості, галантності, інте-
лігентності. Він дарує насолоду від краси тіла, 
естетики виконання. Проте світ дуже швидко 
розвивається і постають питання нових робіт, 
глядач прагне чогось нового. Сучасні театри зба-
гачуються новими сучасними репертуарами. Цей 
розвиток торкнувся як філософсько-естетичного 
наповнення балетного доробку, так і його лекси-
ки. Саме прискорення процесу розвитку сучасних 
напрямків призводить до «синтезу мистецтв», 
який супроводжується об’єднаннями різних ви-

дів мистецтв, зміною жанрів виконання, відмо-
вою від усталених канонів. Танець як і раніше 
є видовищем, приємним проведенням часу, «соці-
альним ритуалом», але головна його функція по-
лягає в тому, що він є сучасним мистецтвом, ак-
туальним художнім висловлюванням [2, c. 11–16].  
Академічний і сучасний танець повинні допо-
внювати один одного, стикатися і, будучи скла-
довими частинами мистецтва танцю, збагачувати 
загальний розвиток хореографічного мистецтва. 

Розглядаючи класичний балет в сучасному 
сприйняті можна виявити наступні негативні про-
яви: класичний танець як виразна мова поступо-
во переходить в розряд мертвих мов. Володіючи 
блискучою, віртуозною технікою школи класич-
ного танцю, необхідної для виконавської майстер-
ності в другій половині XX століття, танцівники 
іноді стають її заручниками, а саме – втрачають 
змістовний сенс цієї мови: «артисти з меншими 
фізичними даними їхні попередники вміли вклас-
ти в пластичний ряд щось більше, ніж красиво 
піднята нога, сувора лінія рук і тіла, протяжність 
па і нескінченно тривалі обертання на підлозі або 
в повітрі. Це і робило рухи мовою. Це і становить 
власну природу танцю, коли спілкування з тан-
цем впливає по всім законам сприйняття на рі-
вень підсвідомості і логіки одночасно» [7, c. 213].

Найчастіше створюється враження майже 
гімнастичного характеру виконавства в балеті, 
до чого поступово привчаються і глядачі. У залі 
театрів оплески виникають саме в момент вико-
нання технічних трюків, що, в свою чергу, стиму-
лює і акторів. Виходячи з цього, виникає питання: 
«Чому ж виконавці класичного танцю, володіючи 
цією прекрасним мовою, частіше використовують 
зовнішній пласт, його форму, технічні прийоми, а 
не інтонаційно емоційну його сутність?» [7, c. 220].  
Корінь, напевно, слід шукати у двох аспектах: 
навчанні і репертуарі. У театрах недостатньо но-
вих робіт, що створюються в спільну творчість 
хореографа і актора, розраховану на ту чи іншу 
індивідуальність. Класичний же репертуар най-
більш чистий в сенсі мови, має настільки потужні 
зразки виконання, що молодому артисту практич-
но неможливо відійти від авторитету, від раніше 
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створеного: швидше повторюється сформований 
за традицією малюнок ролі, ніж пропонують ін-
дивідуальне рішення. Вони не включають в мову 
танцю акторське «я», мають обмежену можливість 
зробити це. Працюючи ж з хореографом, молодий 
артист формується особисто, індивідуально і піс-
ля цього таким вступає в діалог з ролями класич-
ної спадщини впевненіше і самостійно. Тоді вини-
кає можливість заговорити на глибинних пластах 
мови класичного танцю [5, c. 24–34].

На думку автора статті постмодернізм по-
вертає у балет емоційність, психологізм, усклад-
нений метафоризм, «олюднює» героя. Це під-
креслюється включенням до балетного дійства 
елементів театральної гри, імпровізацій, танцю-
вальних соло і дуетів, побудованих на відчуттях, 
яке несе за собою більшого розкриття власного 
«я» кожного артиста. Імпровізація підкреслює 
концептуальну розімкнутість, відвертість хоре-
ографії, її вільний асоціативний характер. Саме 
в постмодернових виставах значне місце посідає 
і танець, і спів, і пантоміма. Розширюються роз-
міри сценічних майданчиків і глядачі залучають-
ся до дійств, що відбуваються на сцені. Постмо-
дерній хореографії також притаманні сміливі, 
іноді авангардні експерименти [8, c. 42–47].

Постмодернізм в мистецтві розвивався по 
різному: в музиці був запозичений такий засіб, 
як поліфонія, принцип симфонічної драматургії; 
у кіно – монтаж, рапід, крупний план; у скуль-
птури – ремінісценція, позування. Багато зару-
біжних хореографів свої постановки вистроюють 
за принципом хепенінгу, де дія розвивається 
алогічно, випадково, не очікувано для самих по-
становників. Постмодерністична хореографія на-
магається використовувати все запозичене із ін-
ших сфер людського існування, застосовуючи це 
для масового глядача [5, c. 24–34]. Для мозаїчної 
постмодерної хореографії властива нова манера 
руху, пов’язана зі сприйняттям тіла як інстру-
менту, що володіє власною музикою. Тілесна 
мелодія може звучати й у тиші. Постмодернізм 
поєднує балет і драматургію він базується на 
неєвропейських, некласичних принципах тан-
цювальної естетики. Чуттєва розкутість, гро-
тескність, хаотичність, зближення з побутовою 
пластикою створюють новий імідж балетного 
мистецтва як квінтесенції полілогу культур. Іро-
нічна ритуальність балетного постмодернізму ба-
гато в чому пов’язана із своєрідним прагнення до 
діалогу з публікою. Адже у постмодерністському 
мистецтві акцент часто переноситься з традицій-
ної схеми «художник – твір мистецтва» на від-
носини «твір мистецтва – глядач», тому що ху-
дожник перестає бути «творцем», а «зміст твору» 
народжується (конструюється) безпосередньо 
в акті його сприйняття [4, c. 15–32].

Значні художні цінності в західній постмодер-
ністичній хореографії були створені тоді, коли 
вона знайшла точки дотику з академічним бале-
том і до неї прийшли професіонали з класичною 
освітою. Одним із найяскравіших та всесвітньо 
відомих хореографів, яскравим представником 
синтезу постмодернізму та академічного танцю 
являється Моріс Бежар, що став не тільки кла-
сиком французького балетного мистецтва, але 
і світової сцени. Бежара за правом вважають ре-
волюціонером балетного мистецтва, який змінив 

традиційне уявлення про балет. Піднімаючи пи-
тання про мову танцю у виставах, він констатує, 
що «... класика – це основа будь-якого пошуку, 
сучасність – гарантія життєвості майбутнього, 
традиційні танці різних народностей – хліб на-
сущний хореографічних пошуків...» [1, c. 14–20]. 
М. Бежар вміло та вдало користується засобами 
постмодернізму. Наприклад в балеті «Паризькі 
веселощі» Моріс Бежар свідомо зіштовхує три 
різні епохи, представлені академічним, роман-
тичним, та модерн танцем . Таким чином він 
створює своєрідний пластичний стильовий ко-
лаж, що є притаманним для постмодерністської 
хореографії [3, c. 16–20].

Не менш відомим хореографом, який також 
об’єднував у своїх виставах академічну та сучас-
ну хореографію є Іржі Кіліан. Танцювальна лек-
сика І. Кіліана базується на органічному поєд-
нанні технічних принципів класичної хореографії 
та танцю модерн, загальна ж художня конструк-
ція творів є типовою для естетики постмодерну 
(мозаїчність частин, вторинність по відношенню 
до першоджерел, провокаційність, епатажність). 
Дуже точною є цитата вченої з області балету 
Є. Суриць: «..танець базується на класиці, що 
очевидно з постав танцівників, підтягнутості, за-
кінченості поз, роботи ніг. У той же час стала 
вертикаль тут природно переходить у нахили 
зі зміщенням центру тяжіння, аби закінчитися 
падінням на підлогу, несподіванім рухом стегон, 
зламом тіла, напрочуд типовими для танцю «мо-
дерн», що став одним з провідних виразних за-
собів хореографічних творів у добу постмодер-
ну [6, с. 41]. В наш час Іржи Кіліан продовжує 
активно працювати. Його твори з’являються на 
театральних сценах Європи та пострадянсько-
го простору. Він залишається вірним традиціям 
синтезу класичного танцю з постмодернізмом. 
Хореограф об’єднує високі класичні батмани, що 
символізують красу, пристрасть, витонченість 
з постмодернічними елементами, такими як іро-
нія, алогічність сюжетного підґрунтя, імпровіза-
цією, епатажністю [6, c. 40–42].

Висновки. Отже, проаналізовані наукові до-
слідження з даної проблематики доводять, що 
класичний танець в сучасному просторі та но-
визна постмодернізму, а саме синтез цих тан-
цювальних стилів, мають великий вплив на 
сприйняття хореографічної вистави. Постмо-
дернізм повертає у балет емоційність, психоло-
гізм, ускладнений метафоризм, “олюднює” героя.  
Це підкреслюється включенням до балетного 
дійства елементів театральної гри, імпровізацій, 
танцювальних соло і дуетів, побудованих на від-
чуттях. А класичний балет в свою чергу збагачує 
постмодернізм своєю витонченістю, красою тіла, 
грацією, технікою, лініями гармонією. На основі 
цього синтезу створюються нові балети, це як ін-
терпретації класичних балетів так і створюють-
ся зовсім нові вистави. Але коли балетмейстер 
переосмислює відомий балет, часто втрачається 
суть, філософія, глибина думки твору. Небага-
тьом хореографам удається створити щось нове, 
цікаве. Однак найвідомішими такі постановки 
є західноєвропейських балетмейстерів епохи по-
стмодернізму, котрим удається створювати но-
вий напрям у хореографії, що поєднує прийоми 
різних суміжних видів мистецтв.
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Зважаючи на актуальність та активний 
розвиток сучасного хореографічного мисте-
цтва, зацікавленість збоку молодих хореогра-
фів та балетмейстерів даною темою синтезу 
постмодерну та класики в хореографії потре-
бують подальшого дослідження та вивчення. 

Можливі подальші дослідження пов’язані 
з розглядом принципів хореографії постмодер-
ну на прикладі інших балетних вистав і танцю-
вальних творів, що розширюють уявлення про 
означену проблематику в контексті хореогра-
фічного мистецтва.

Список літератури:
1. Бежар М. Мгновение в жизни другого / Кн. 1. В чьей жизни? ; Кн. 2. Мемуары [Текст] / Пер. с фр. –  

М.: Русская творческая палата, 1998. – 240 с.
2. Венедиктова Л. Некоторые аспекты хореографии постмодерна / Л. Венедиктова // Вестник Московского 

государственного университета. – М., 2000. – Т. 3. – № 6. – С. 11–16.
3. Кондратенко Ю. Синтез в хореографическом искусстве эпохи постмостдерна / Ю. Кондратенко // Голос 

художника: проблема синтеза в современной хореографии : материалы междунар. конф. – Волгоград, 1999. – 
С. 16–20.

4. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма / Н.Б. Маньковская. – СПб.: Алетейя, 2000. – 347 с. 
5. Соболь О. Постмодерн і майбутнє філософії / О. Соболь. – Київ: Наук. думка, 1997. – С. 24–34.
6. Суриц E. Нидерландский театр танца / Елизавета Суриц // Советский балет. – 1986. – № 1. – С. 40–42.
7. Чепалов O.І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст. : монографія / О.І. Чепалов / Харк. держ. акад. 

культури. – Харків: ХДАК, 2007. – С. 212–223. 
8. Чепалов О.І. Специфіка аналізу постмодерного танцю / О.І. Чепалов // Вісник Державної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв : щоквартальний наук. журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42–47.

Малиновский В.В.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко

СИНТЕЗ КЛАССИЧЕСКОГО И ПОСТМОДЕРН ТАНЦА  
КАК ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БОЛЬШЕГО ВЛИЯНИЯ ИДЕЙНОЙ  
И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ЗРИТЕЛЯ

Аннотация
Статья посвящена синтезу танцевальных стилей, а именно классического танца и постмодерна, про-
анализировано влияние на идейную и эмоциональную сферу представления. Исследован Академиче-
ский и современный танец, и их элементы, которые дополняют друг друга, сталкиваются и, будучи 
составными частями искусства танца, обогащают общее развитие хореографического искусства.
Ключевые слова: классический танец, постмодернизм, искусство, синтез искусств, балет, балетмей-
стер, хореография, сценическая хореография, танцевальная лексика.

Malinovsky V.V.
Lviv Ivan Franko National University

SYNTHESIS OF CLASSICAL AND POSTMODERN DANCE  
AS A FOUNDATION FOR GREATER INFLUENCE OF THE IDEOLOGICAL  
AND EMOTIONAL SPHERE OF THE PERFORMANCE ON THE VIEWER

Summary
The article is devoted to the synthesis of dance styles, namely, classical dance and postmodern, analyzed 
influence on the ideological and emotional sphere of the performance. Academic and modern dance has 
been researched, and their elements complement each other, collide and, as components of the art of 
dance, enrich the overall development of choreographic art.
Keywords: classical dance, postmodernism, art, synthesis of arts, ballet, ballet master, choreography, stage 
choreography, dance vocabulary.
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ПРОЦЕС СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УНОРМУВАННЯ БАЛЬНИХ ТАНЦІВ ХХ СТ.  
І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОГРАМИ
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Київський університет імені Бориса Грінченка;

Київський національний університет культури і мистецтв

Статтю присвячено вивченню історії становлення сучасної європейської програми стандартизованих 
бальних танців. У статті описується питання передумов стандартизації. Проаналізовано значення унор-
мування бальних танців для сучасного стану європейської та латиноамериканської програми. Описано 
процес систематизації першої половини ХХ ст. та початку другої. Висвітлено процес становлення та 
унормування музичного супроводу європейської програми. 
Ключові слова: стандартизований бальний танець, стандартизація бального танцю, музика, європейська 
програма, асоціації.

Постановка проблеми. З кінця ХХ ст. 
в усьому світі відмічається значне зрос-

тання інтересу до бальних танців та їх загальна 
популяризація. Все більше людей різного віку 
приходить у соціальні, стандартизовані та ла-
тиноамериканські танці, причому значна їх час-
тина стає на професійний шлях. Тільки у Киє-
ві, з моменту набуття Україною незалежності, 
відкрилося більше 150 шкіл, студій і клубів, а 
в університетах зі спортивним та мистецьким 
спрямуванням створюються спеціалізації та ка-
федри бального танцю. Збільшується кількість 
міських, всеукраїнських та навіть міжнародних 
змагань, які проходять під час тренувального 
сезону декілька разів на місяць.

Соціальне спрямування, яке переважа-
ло протягом століть, у другій половині ХХ ст. 
цілковито поступилося місцем конкурсному. 
Турніри перетворилися у яскраві шоу, що 
збирають багатотисячні зали. У той же час, 
посилюються вимоги з дотримання стандар-
тів рівноправності, чесності та максимальної 
об’єктивності оцінки майстерності танцюристів. 
На наймасштабніших змаганнях навіть впрова-
джено допінг-контроль.

Хоча кроки і музика є чітко визначеними, 
найкращі пари мають можливість виділитися 
з-посеред загальної маси за допомогою костюмів, 
емоційної подачі, а також авторської інтерпрета-
ції та комбінування певних рухів. Це поступово 
призводить до посилення вимог щодо фізичної 
і загальної підготовки танцюристів, адже пари 
з недотягнутими позиціями та спущеними ліктя-
ми не матимуть на паркеті жодних шансів на пе-
ремогу поряд з пластичними танцюристами, що 
мають витягнуті позиції рук та тіла.

Не дивлячись на стрімке зростання та по-
ширення, протягом останніх ста років кількість 
бальних танців, що виконуються на турнірах 
та є загальновизнаними, їх музичні розміри, 
основні кроки, а також загальні принципи за-
лишаються незмінними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку та історії займались такі 

науковці, як: О. Касьянова [4], Р. Воронін [3], 
Д. Радлер [6], В. Стриганова та В. Уральська [7]. 
Деякі дослідники розглядали практичні та фі-
лософські питання життя та діяльності людей, 
чиє життя безпосередньо пов’язане з бальною 
хореографією. До них належать роботи М. Він-
кельхаюса [2], Л. Браіловської [1] та інших. 

Виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми. Оскільки бальний танець 
прийшов до нас із за кордону, література 
з техніки виконання, історична поява, розви-
ток та багато іншої інформації викладено іно-
земними мовами, і в першу чергу танцюристам 
та викладачам найважливішим є техніка ви-
конання фігур, і тому роботи з технічними ас-
пектами танцю були перекладені позачергово, 
а роботи з історії, підходу до тренувань та інші 
важливі складові, відійшли на другий план, 
тому ще досі залишається багато не розкритих 
питань еволюції та становлення європейської 
програми стандартизованих бальних танців.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є розкриття історичних питань стандартизації 
музики, еволюції та становлення європейської 
програми стандартизованих бальних танців.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Секрет «стабільності» бальних танців середини 
ХХ – початку ХХІ ст. криється у незмінних 
фундаментальних засадах, що були сформова-
ні упродовж перших десятиліть ХХ ст. в За-
хідній Європі. Ці засади або стандарти були 
закладені найкращими танцюристами і теоре-
тиками бальних танців, у результаті процесу, 
який отримав назву «стандартизація».

Формування бальних танців відбувалось 
упродовж століть, коли танці, які виконували-
ся на балах, набували дедалі більшого поши-
рення і ставали невід’ємною частиною урочис-
тих подій серед елітарних верств населення. 
Прагнення до опанування танців, удоскона-
лення виконавчої майстерності, художнього 
самовираження обумовило появу нових форм 
танцю, які поступово переходили зі сфери ма-
сової культури до сфери художньої творчос-
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ті. Бальний танець мав соціальне спрямування 
поки в кінці ХІХ ст. та на початку ХХ ст. по-
чали створюватись організації бального танцю, 
які і стали першопочатком стандартизованих 
бальних танців [4].

Процесам стандартизації передував довгий 
період становлення окремих танців, що згодом 
сформували дві програми. Початково, кожен 
з танців розвивався окремо у різних части-
нах світу, та мав власну історію виникнення. 
Так, наприклад, повільний вальс має шляхетне 
англійське салонне походження, а самбу було 
взято з соціальних, або навіть вуличних танців 
Бразилії.

Завдяки відродженню Олімпійських ігор 
і потужної популяризації спорту з'явилася ідея 
проведення танцювальних змагань та створен-
ня танцювальних асоціацій. У 1892 році була 
заснована британська асоціація викладачів 
танців, яка стала першою танцювальною асо-
ціацією, вона заохочувала фахівців того дня 
створити товариство для покращення та роз-
витку мистецтва танцю в різних його фор-
мах. Асоціація можливо почала існувати і до 
1892 року, але 30 листопада 1892 року - це пер-
ша зареєстрована дата, яка є достовірною поза 
сумнівом. Першим президентом Асоціації був 
пан Фредерік Джордж Вайат [10]. Наступною 
асоціацією став Альянс Сполучених Королівств 
почав свою роботу з 1902 року. Через два роки 
25 липня 1904 року в готелі Cecil в Ковент-
Гардені місто Лондон створили Імперське то-
вариство вчителів танців (ISTD), яку очолив 
Роксом Моррісом Кромптоном. Перший ISTD 
з'їзд відбувся в 1906 році, згодом його почали 
проводили щорічно, за винятком короткого пе-
ріоду в роки війни. Асоціація випустила Dance 
Journal, тепер під назвою Dance, вперше було 
опубліковано у вересні 1907 року [11].

У1909 році у Парижі відбувся перший чем-
піонат світу бального танцю, який дав поштовх 
для створення унормованої системи, з кон-
кретними танцями, фігурами та технікою [13].  
Через першу світову війну танець і культура 
відійшли на другий план.

З 1921 року англійські вчителі формували 
основні кроки вальсу, фокстроту і танго. Через 
активну діяльність викладачів танцю англій-
ської школи, ці кроки були прийняті за основу 
у всьому світі. У 1920-30 роках проявили себе 
і перші виконавці бальних танців, наприклад 
Д. Бредлі, Ф. Хейлор, В. Сільвестер, А. Мур, 
Т. Палмер і Е. Споуорт, С. Фармер і А. Роскоу.

Численні чемпіонати світу та танцюваль-
ні турніри того часу послужили благодатним 
ґрунтом, одним із найвідоміший й донині – 
легендарний Блекпульский фестиваль, який  
був проведений вперше в 1921 році в неве-
ликому курортному англійському містечку  
Блекпул [12].

Активне формування, поширення та швид-
кий розвиток призвів до необхідності стандар-
тизації. Тому у 1929 році всі асоціації вперше 
зібралися на Велику Конференцію, головою 
якої був – Філіп Річардсон. Асоціація підня-
ла питання щодо того, яким має бути бальний 
танець, його кроки та яким буде до нього став-
лення в Англії. 

Першим важливим питання Конференції 
стало унормування кроків. Оскільки, головною 
метою має бути задоволення танцюристів, а не 
експертів, було прийнято рішення, що основні 
кроки стандартних танців і будь-яких нових 
танців повинні бути максимально простими.

Другим питанням стала стандартизація му-
зики та темпів бальних танців. Було написано 
звернення до музичних груп, які грали музику 
для бальних танців, де їх просили суворо до-
тримуватися цих темпів. Також там можна було 
побачити різницю між фокстротом та квіксте-
пом (швидким фокстротом).

Третім важливим внеском Великої Кон-
ференції стало обговорення техніки виконан-
ня. На той час до техніки виконання відно- 
сились: стійка, позиція, контакт, переміщення 
ваги тіла.

Четвертим не менш принциповим питанням 
стала площа паркету. Розмір паркету на той 
час суттєво відрізнявся від дуже маленького 
до великого блекпульського. На сьогоднішній 
день площа паркету також відрізняється, але 
є приблизний малий розмір паркету та вели-
кий, тому виконавці бальних танців створюють 
коротку та довгу варіацію. 

Завдяки конференції було стандартизовано 
п’ять танців: повільний вальс, танго, віденський 
вальс, фокстрот, квікстеп, які і зараз склада-
ють європейську програму бального танцю. 

Після стандартизації виникли деякі пробле-
ми. Найбільш популярні групи, які в Лондоні 
грали музику для бальних танців були аме-
риканцями, які робили тури Європою і грали 
музику в будь-якому темпі, не дотримуючись 
ритмів узгоджених Великою Конференцією.

У 1934 році у «The Dancing Times» Філіп Рі-
чардсон повідомив про бунт танцюристів проти 
стандартизованих кроків та ритмів: «Спроби 
знайти можливість рухатися за «неузгодже-
ним» ритмом у переповненій залі викликають 
різке невдоволення танцюристів. Упродовж 
тривалого часу танцюристи просили музичні 
гурти виконувати музику у чітко визначено-
му ритмі, адже рухи, які вони вивчали та від-
точували, можуть виконуватися лише в цих 
ритмах. Однак виконавці гурту відповідали, що 
вони мають виконувати музику в тому ритмі, 
який було визначено композитором, зазначаю-
чи, що «Некоректно та непрофесійно викону-
вати музичні твори інакше. Якщо ви справжні 
танцюристи та професіонали своєї справи, ви 
маєте бути в змозі змінювати кроки та рухи 
щоб вони відповідали музиці». Більшість лю-
дей підтримує точку зору музикантів» [9]. На-
ступного місяця у «The Dancing Times» місіс 
Ральф Муді відповіла специфічною пропо-
зицією. Оскільки змагання були створені для 
того, щоб Англійці вдосконалювали мистецтво 
бального танцю, вона запропонувала проводи-
ти змагання з вмінь пристосовуватися до нової 
музики: «Чи можемо ми не перевірити наскіль-
ки наші танцюристи вміють інтерпретувати 
свої рухи відповідно до ритму та темпу під які 
вони танцюють? Я цим хочу сказати, що під 
час проведення змагань зі звичайного фокстро-
ту, коли музиканти грають у звичайному ритмі 
необхідно пристосовуватися як танцюристам, 
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так і суддям. Це відкриє нашим змаганням сут-
тєво новий напрямок. Попросіть лідерів гуртів 
виконувати на змаганнях чотири різні фок-
строти, кожен у своєму темпі. Завдання для 
танцюристів буде полягати в тому, щоб при-
стосувати свої рухи та кроки до відповідного 
ритму, а завданням для суддів буде визначити 
найкращого танцюриста. На мій погляд, справ-
жній танцюрист має завжди пристосовуватися 
до музики, а не казати музикантам «я вивчив 
такі кроки, я хочу щоб ти грав таку музику, під 
яку я зможу танцювати»».

Асоціація бальних танців прийняла інше 
рішення, зазначаючи, що професійні танцю-
ристи не мають пристосовуватися до музики 
як «ресторанні танцівники». Зазначалося, що 
«Існує величезна різниця між ресторанними 
танцівниками та професійними танцюристами. 
Автор попередньої ідеї несерйозно ставиться 
до мистецтва танцю. Більше того, вона при-
діляє більшу увагу музиці, ніж танцям. В той 
же час, професійний танцюрист ставиться до 
своєї справи дуже серйозно. Для нього музика 
є всім: музика має бути рабом танцю, а не се-
строю» [9].

Наступного року, у 1935 відповідно до ідеї, 
що «музика має бути рабом танцю, а не се-
строю» чемпіон світу з бальних танців, бри-
танець Віктор Сильвестр сформував перший 
британський оркестр з «правильним темпом» 
що зробив офіційно ухвалені записи для баль-
них танців за стандартизованими темпами, які 
виконуються і в наші дні.

Стандартизація техніки виконання відбу-
валася в декілька етапів. Першою причиною 
змін стали не рішення асоціацій, чи уподобан-
ня суддів, а реакція аудиторії. У 1920-х роках 
в Англії переважало природне виконання із 
заниженою позицією рук. Згодом в 1930-х ро-
ках танцюристи почали використовувати більш 
широкі рухи з перебільшенням. Одним з пер-
ших прикладів була зміна в танго. За словами 
Філіпа Річардсона, який був одним із суддів 
у той час, конкуренти помітили, що ці перебіль-
шені рухи, зокрема, несподіваний поворот го-
лови при зміні напрямку (в танго), навіть якщо 
не змушували суддів ставити хрести, завжди 
зустрічалися аудиторією гучними оплесками. 
Квікстеп також ставав більш ексцентричним 
що було зумовлене, в основному, бажанням 
отримати схвалення публіки. Спочатку ці пе-
ребільшення часто осуджувалися суддями, але 
асоціації почали пристосуватися до змін, так 
невдовзі з’явилися нові технічні особливості. 
Друга причина розширення техніки мала не 
менший вплив. У 1934 році в січневому випус-
ку «Dancing Times», Е. Мюррей Бамстед зазна-
чив, що для виконання фігур стандартизованих 
танців необхідний простір, він казав, що сер-
йозні труднощі викликав той факт, що танці, 
які впродовж останніх десяти років виклада-
ли тренери і удосконалювали самі танцюристи, 
вимагають великого простору і тому не можуть 
бути виконані на невеликих танцювальних 
майданчиках у готелях та інших закладах. 
У наступному журналі «Dancing Times» Філіп 
Річардсон погодився з цим твердженням і за-
значив, що величезні паркети, такі як в Блек-

пулі, на його думку, вимагають того, щоб пара 
була дуже широкою (активно рухалась) під 
час виступу, адже високі пари відразу впада-
ють в очі, а тендітних маленьких танцюристів 
з вишуканими рухами і неперевершено відпра-
цьованою технікою, судді можуть легко оми-
нути увагою на площі в дві тисячі квадратних 
метрів. Третя причина утворилась тоді, коли 
змагання прийняли форму плей-офф з відбір-
ковими турами, де у першому заході на паркет 
виходили всі пари одразу. Судді мали з натов-
пу виділити окремі пари і так аж до двох осо-
бливо відзначених фіналістів. Ця зміна форма-
ту конкуренції призвела до драматичної зміни 
зовнішнього вигляду бального танцю. Щоб ви-
ділитися з натовпу, танцюристи мали викону-
вати набагато більш широкі рухи. Вражаючі, 
перебільшені рухи та розкішні костюми стали 
питанням виживання, або пара різко виділя-
ється з натовпу, або не проходить в наступне 
турнірне коло. І зараз така позиція залишаєть-
ся відмінною рисою стандартизованих бальних 
танців [8].

Фінальна стандартизація танців відбулась 
в кінці 1940-х роках до вже сформованих 
в 1920-х роках додалися ще п’ять танців ла-
тиноамериканської програми: ча-ча-ча, самба, 
румба, джайв та пасодобль.

Висновки з даного дослідження. Процес сис-
тематизації та формування умовно можна по-
ділити на декілька етапів: перший – створен-
ня законів, які відокремили бальні танці серед 
інших, створення літератури з описом танців, 
фігур та їх історії, що ввійшли до європей-
ської програми, другий – популяризація цього 
виду танців в Європі, а згодом і у всьому сві-
ті, третій – додання до 5 танців європейської 
програми ще 5 танців латиноамериканської, 
четвертий – поступове ускладнення техніки, 
створення нових фігур та літератури з більш 
детальним описом роботи тіла, і наступній – 
наповнення хореографії, кожного руху сенсом, 
емоцією та значенням. Сьогодні танцівники не 
зупиняються лише на досконалій техніці, фі-
зичній витривалості та незвичній хореографії, 
сьогодні окрім всього перерахованого вище тан-
цівники звертаються до викладачів акторської 
майстерності, створюють власні образи та на-
повнюють кожний свій рух думкою.

Отже, процес становлення європейської 
програми стандартизованих бальних танців 
припав на ХХ століття, головну роль у ньому 
відіграли спочатку локальні, а згодом міжна-
родні організації бальних танців, якими було 
відібрано та унормовано танці, з яких склалася 
сучасна конкурсна програма. Окрім цього важ-
ливим внеском організацій була також стан-
дартизація танцювальної музики та ритмів, 
оскільки раніше ритм певного танцю залежав 
від оркестру, що призводило до дисонансу між 
ритмом вивчених кроків, та музики, під яку 
їх доводилося виконувати. Асоціації організо-
вували міжнародні змагання, у яких почала 
брати участь дедалі більша кількість танцю-
ристів, це призвело до посилення конкуренції, 
яка зумовила вдосконалення техніки, через що 
поступово танці європейської програми набули 
сучасного вигляду.
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В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЫ

Аннотация
Статья посвящена изучению истории становления современной европейской программы стандартизи-
рованных бальных танцев. В статье описывается вопрос предпосылок стандартизации. Проанализиро-
вано значение нормирования бальных танцев для современного состояния европейской и латиноамери-
канской программы. Описан процесс систематизации первой и начала второй половины ХХ в.. Отражен 
процесс становления и нормирования музыкального сопровождения европейской программы.
Ключевые слова: стандартизированный бальный танец, стандартизация бального танца, музыка, евро-
пейская программа, ассоциации.
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THE PROCESS OF SYSTEMATIZATION AND REGULATION  
OF BALLROOM DANCE OF THE TWENTIETH CENTURY  
AND ITS IMPORTANCE FOR THE FORMATION  
OF A MODERN INTERNATIONAL STANDARD

Summary
The article is devoted to the study of the history of the formation of the modern European program of 
standardized ballroom dances. The article describes the issue of the prerequisites for standardization.  
The value of rationing of ballroom dances for the current state of the European and Latin American 
programs is analyzed. The process of systematization of the first and the beginning of the second half of 
the 20th century is described. It reflects the process of the formation and normalization of the musical 
accompaniment of the European program.
Keywords: standardized ballroom dance, ballroom dance standardization, music, European program, as-
sociations.
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СТАНОВЛЕННЯ СУМІЖНИХ З МОДЕРНОМ НАПРЯМІВ ХОРЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 

Драч Т.Л.
Студія танцю «Шоколад»,

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

У статті проаналізовані останні публікації та наукові роботи, котрі стосуються джаз-модерн танцю, 
вивченні роботи хореографів, котрі складають модерновий доробок української хореографії. Ми про-
аналізували літературу, дослідили останні тенденції у розвитку модерн-танцю в Україні, можливості 
поєднання цього стилю хореографії з народною та сучасною, прослідкували еволюцію та метаморфозу 
хореографічної лексики за рахунок створення гібридної хореографії, котра суміжна з іншими видами, 
тим самим створюється нова лексична партитура для постановки нових балетів та мініатюр, котрі акту-
альні та витримані в одному стилістичному вузькопрофільному напряму, де найбільшу частину займає 
модерн-танець.
Ключові слова: джаз-модерн танець, фольк-модерн, західноєвропейська культура, Українська академія 
балету, танець-модерн.

Постановка проблеми. Сьогодні сучасні 
хореографічні мініатюри в Україні вико-

нують у стилі контемп, однак не слід забувати 
про важливість напрямку модерн, котрий за-
вдяки старанню та роботі молодих хореогра-
фів набув розголосу та розвитку саме в нашій 
державі. Проблематикою статті є вивчення но-
вих стилів хореографії, суміжних з модерном, 
які виникли на рубежі двадцятого та двадцять 
першого століття та продовжили свою лексич-
ну еволюцію у цей постмодерний культурний 
відрізок часу. Переважна більшість аналітиків 
та освітян України, стверджують про припи-
нення культури модерну та виникнення його 
нових форм, однак у нашому науковому дослі-
дженні ми стверджуємо та доводимо, що стиль 
модерн приймає нові форми, надає нового ви-
гляду сучасним класичним та модерн-балетам, 
поєднується з наступними напрямами: джаз, 
класика, пол-данс, фольк, і вбирає в себе нові 
тенденції хореографічного мистецтва, котрі 
сприяють виникненню стилістично нового ма-
теріалу, котрий дозволяє розкривати драма-
тургічні ідеї сучасних балетмейстерів. 

Аналіз останніх досліджень та публіка
цій. По цій тематиці були опубліковані статті 
та проведенні ряд наукових досліджень, серед 
яких слід звернути увагу на роботи В.Ю. Ні-
кітіна (1999), В.В. Пастух (1999), О.І. Чепало-
ва (2007), М.М. Погребняк (2009), Д.І. Шарико-
ва (2010), О.М. Шабаліної (2010), Н.О. Чілікіної 
(2014), Плахотнюка О.А. (2016), в котрих роз-
крито поняття модерн-танцю, а також ви-
значення нових напрямів хореографії, котрі 
з’являються завдяки подоланню часового рубе-
жу між модерним та постмодерним мистецьким 
зміщенням.

Виділення раніше не вирішених частин 
загальної проблеми. Серед головних питань, 
котрими займаються провідні науковці-хорео-
графи України є і історичний аспект розвитку 
танцю-модерн в Україні, досліджена творчість 
жінок-балетмейстерів у стилі модерн, дані ряд 
мистецтвознавчих оцінок творчості та виконав-
ської діяльності провідних хореографів Украї-
ни. Однак залишається не вивченим ще стиль 
джаз-модерн, котрий поєднав у собі елементи 
джазу та модерну на творчому просторі євро-

пейської цивілізації, а також фольк-модерн, 
котрий став популярним завдяки Євробачен-
ню та творчості народних колективів, зокрема 
і народному ансамблю ім. П. Вірського, в по-
становках котрого зустрічаються як модернові, 
так і класичні постановки, притаманні сучасній 
інтерпретації народної хореографії.

Формулювання цілей статті. Даною стат-
тею ми визначаємо основні особливості танцю 
джаз-модерн та фольк-модерн в Україні, про-
слідковуємо вплив закордонних хореографів на 
розвиток цих стилів хореографії в нашій дер-
жаві, робимо мистецтвознавчий аналіз творчос-
ті українських хореографів у цьому напрямку.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
В Україні створенні ряд професійних шкіл, 
в котрих вивчають та викладають джаз-модерн 
танець та модерн-фольк. Джаз-модерн напрям 
з’явився у наслідок поєднання двох стилів 
хореографії – модерн та джаз танцю. Згідно 
дослідження кандидата з мистецтвознавства 
Нікітіна В.Ю., в нього включенні, як африкан-
ський джаз, з його емоційною та імпровізацій-
ною складовою, так і американський напрям 
танцю-модерн, чому сприяло поширення цього 
напряму у Сполучених Штатах [1, с. 3]. 

Цей напрям в Україні проявився наприкінці 
двадцятого століття, коли в Україну із Західної 
Європи потягнулися хореографи, котрі почали 
розповсюджувати цей новий стиль. Так само, 
як і фольк-модерн, модерн-джаз танець, осно-
вну свою складову має у стилі модерн, однак 
музичний супровід, костюми, сценічні атрибу-
ти можуть бути відповідними до національної 
(африканської) джазової тематики.

В Україні джазову хореографію до періоду 
її незалежності було важко зустріти у чисто-
му вигляді, адже мистецтво, так само як і на-
ука та культура мала свої цензурні обмежен-
ня. Після розкриття коридору до Європейської 
цивілізації, в Україні стало набагато легше 
отримати обмін інформацією в галузі хореогра-
фії. Першими кого побачив радянський глядач 
стала трупа «Elvin Eily», саме ця темношкіра 
трупа перша показала радянському глядачу 
джазовий танець. Після чого почалися семі-
нари та тренінги, котрі дозволили опрацювати 
та розвинути цей стиль хореографії в Україні, 
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а згодом завезений стиль почав свою україн-
ську національну еволюцію і прийняв нові фор-
ми, що дало змогу проявитися як у появі хо-
реографів та постановок в модерн-джаз танці, 
так само і розвитку фольк-модерну [3, c. 123]. 

Першою, хто почав працювати в цьому сти-
лі була представниця столичної школи, випус-
книця Української муніципальної академії ба-
лету Тетяна Островерх. І сьогодні ми можемо 
спостерігати розвиток цього стильового напря-
му завдяки проведенню нею професійних май-
стер-класів по всій території України. 

Тетяна Островерх є бажаною гостею Льво-
ва, Києва та Харкова, свої майстер-класи вона 
проводить цікаво як для аматорів-початківців, 
так і для професійних виконавців. Її майстерне 
виконання та творчій запал рівноцінний про-
відним хореографам Європи. Наразі вона веде 
активну постановочну діяльність у Франції 
та продовжує співпрацювати з українськими 
артистами. В своїй постановці «Парад планет» 
вона показала київському глядачу модернізо-
вану класичну та джаз-модерн хореографією. 
А її постановки «Щедрівки», «Танго» та ін. вра-
зили не тільки відвідувачів розважальних клу-
бів Києва, а й спеціалістів у галузі хореографії, 
які відмітили її творчий смак та здібність оби-
рати доречну хореографію для артистів. 

Наразі в Україні існує лише кілька про-
фесійних шкіл, де можна вивчати цей напрям 
хореографії, серед яких найбільш іменитими 
є Totem Dance Group Христини Шишкарьо-
вої (м.Київ), балет «Fors» Тетяни Винокурової 
(м. Київ). Христина Шишкарьова у своїй тан-
цювальній майстерні приділяє більшість часу 
джаз-модерну та ставить постановки, котрі 
найбільш притаманні джазовій інтерпретації 
модерну. В її колективі важливу роль відігра-
ють індивідуальність танцівника, його особис-
тий талант та власний досвід. 

Можна прослідкувати і вплив закордонних 
майстрів джазового та модерн танцю на роз-
виток постановочної діяльності в Україні. Так, 
Морис Бежар відмовився від куліс, і під час га-
стролей в Україні та світовому турне з роботою 
«Мати Тереза та діти світу», показав таланти 
своїх провідних артистів балету: в його робо-
ті приймали участь люди з різною фактурою 
та здібностями. Негр, котрий стрибав, наче не 
був підвладний гравітації. А дівчина з корот-
кою зачіскою, що на той час було табу в балеті, 
мала неймовірно розвинуті підйоми стопи, що 
характерно для балетного виконання. Героїню 
Мати Терезу зображала артистка котра відпо-
відала більше уявленню про справжню Мати 
Терезу, з її м’якими лініями та об’ємним тілом. 
На сцені під час вистави з глечиків текла вода, 
а головний герой заспівав оперним голосом. Це 
була захоплююча та новаторська для сучасного 
глядача вистава. Однак вона стала останньою 
великою роботою майстра Мориса Бежара, ко-
трий залишився під хорошим враженням після 
візиту до Києва. Його Балет де Луазанна про-
довжує діяльність і розширює межі модерн-
джаз танцю у світі [5].

Ще один хореограф танцю модерн, чия ді-
яльність вплинула на розвиток сучасної хорео-
графії в Україні є Борис Ейфман [6]. Співпра-

цюючи з українськими артистами, він не раз 
навідувався зі своїм творчим колективом до 
Києва і представив ряд своїх відомих поста-
новок у Київській національній опері. Модерн-
джаз танець характерний і для його творчості. 
Його мистецтво не має кордонів, так само як 
і його творча фантазія, адже на протязі своєї 
діяльності він поставив більше ніж сорок повно-
цінних балетів. Будучи запрошеним на гастролі 
у Київ під час конкурсу ім. Сержа Лифаря, він 
представив свою нову роботу «Червону Жи-
зель», в якій він перемістив драматичні дії, що 
відбуваються в балеті у теперішній час. 

Ще одним ноу-хау для нього стали рок-
балети, в яких він поєднує нестандартну му-
зику з сучасною хореографією. Він розкриває 
в своїх артистах окрім драматичного таланту, 
ще й особисті здібності завдяки вдало піді-
браній хореографічній лексиці. Його артисти 
балету є прикладом працьовитості, а хоро-
ша організація колективу дозволила створити 
професійну трупу, котра продовжує свою га-
строльну діяльність і наразі. В його постанов-
ках приймають участь випускники Київського, 
Ленінградського та Московського хореографіч-
ного училища, а в трупі переважають високі 
виконавці, що сприяє особливому естетичному 
сприйняттю його балетів.

Говорячи про українських молодих майстрів 
джаз-модерн танцю та фольк-модерну, слід 
особливу увагу звернути на творчість Раду 
Поклітару. В його балеті працюють переважно 
випускники Київського хореографічного учи-
лища. Однак ця ситуація склалася не відразу, 
адже спочатку він не мав можливості тримати 
професійну трупу, зараз його колектив має по-
вноцінний репертуар на базі Київського муні-
ципального театру дітей та юнацтва.

Суміжним напрямом хореографії, поряд 
з модерном є і фольк-модерн, за визначенням 
Устяхіна С.В. фолк-модерн – це стиль сучасної 
хореографії постмодерного періоду, котрий по-
єднує в собі танець-модерн з народною та народ-
но сценічною хореографією, таким чином є сво-
єрідною інтерпретацією фольклору засобами 
сучасної хореографії. Устяхін звертає увагу на 
дослідження доктором філософії та магістром 
танцювального мистецтва Н. Джексон з Аме-
рики. Дослідниця сформувала його проблема-
тику та дослідницьку програму, що доводить 
існування синтезу танцювальних етнічних, 
фольклорних та національних культур в рам-
ках танцю модерн, з його послідовним визна-
ченням диференційованих задач вже в серед-
ині явища – культурних, політичних, освітніх 
та інших. На зважаючи на те, що Н. Джексон 
ставила ці завдання в рамках вивчення син-
тезу культур в американському танці модерн, 
дисертант вважає, що аналогічне дослідження 
можливо та необхідно провести і в рамках фе-
номену фолк-модерн танцю в інших країнах, 
у тому числі і в Україні. 

В нашій державі цей напрям хореографії 
почав професійно розвиватися з виникненням 
танцювального колективу «Життя». В цьо-
му колективі не останню роль відіграє народ-
на хореографія, однак на меті хореографа все 
ж таки постає завдання створення колективу 
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з етнічним корінням та нарисами, а отже і роз-
витку культури фольк-модерну. 

Фольк-модерн проявився у виконанні трупи 
«Життя», коли на Євробаченні, разом зі спі-
вачкою Русланою, вони станцювали запальні 
«Дикі танці». Її творчість дозволила хореогра-
фу Наталії Мазур знайти в етнічних ритмах 
натхнення на запальний танець, котрий най-
більше вразив європейську спільноту. 

У 2017 році відома співачка Джамала також 
вразила аудиторію своїми етнічними мотивами, 
котрі вподобали європейці та стали натхнен-
ним імпульсом для створення кримсько-татар-

ських постановок у сучасних хореографічних 
колективах.

Висновки з даного дослідження і перспек
тиви. Завдяки проведеній науковій роботі ми 
змогли проаналізувати сучасні наукові дже-
рела, котрі стосуються суміжних з модерном 
напрямів хореографії, дали власне визначення 
стилю модерн-джаз танцю та фольк-модерн, а 
також проаналізували творчість українських 
та зарубіжних хореографів, котрі працюють 
у даному стилі. Завдяки попереднім науковим 
дослідженням, ми змогли теоретично розкрити 
питання еволюції стилю модерн в Україні. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СМЕЖНЫХ С МОДЕРНОМ  
СТИЛЕЙ ХОРЕОГРАФИИ В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье проанализированы последние публикации и научные работы, которые изучают модерн-джаз 
танец, а также современные постановки хореографов, которые стали главным достоянием украинской 
хореографической культуры. Мы проанализировали литературу, а также определили последние тен-
денции в развитии современной хореографии в Украине, возможность соединения стилей хореогра-
фии с народной и классической основой, мы изучили метаморфозы танцевальных форм до создания 
гибридной хореографии, которая соединяет в себе разные направления, для создания новых форм 
в балетах и танцевальных миниатюрах.
Ключевые слова: танец джаз-модерн, фольк-модерн, Западноевропейская культура, Украинская ака-
демия балета, танец модерн.
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THE FORMATION OF COMMUNICATING STYLES  
WITH THE MODERNDANCE ONE IN UKRAINE

Summary
The last publications and scientific researches were analyzed in the article, which were concerning mo dern-
jazz dance, the last works of choreographers, which are modern-dance part of Ukrainian choreography. 
We’ve analyzed the literature, to research the last tendencies in the development of the modern-dance 
in Ukraine, the possibility to connect this style of choreography with folk-dance and classical one, we’ve 
researched evolution and metamorphoses of dance forms with the help of hybrid choreography, which is 
connected with another styles, we create new forms for creation of new ballets and performances, which 
actual and have union form, where the basic place modern-dance has. 
Keywords: jazz-modern dance, folk-modern, Culture of Western Europe, Ukrainian Academy of Ballet, 
modern-dance.
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ПРОБЛЕМА ВИБОРУ СЮЖЕТНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ

Кундис Р.Ю., Замлинний О.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

У цій статті висвітлено питання як за допомогою хореографічного мистецтва, педагоги або балетмейстери 
втілюють образ головного та другорядного персонажа у хореографічному творі та балеті. А також вибір 
правильного сюжету та логічної його розв’язки у танцювальному творі. Досліджено низку теоретичних 
питань щодо втілення сюжету та образів у дитячих колективах, роль та робота викладача танців є дуже 
важливою у процесі дитячого виховання. Розглядаються форми застосування сюжетних та ігрових форм 
танцювального мистецтва, дається загальна характеристика гармонійного впливу на їх розвиток. 
Ключові слова: хореографія, мистецтво, сюжет, балетмейстер, педагог, хореографічний твір.

Постановка проблеми. Кожного дня у світі 
створюється безліч сюжетних хореографіч-

них постановок, вистав та просто композиції, і тому 
найважливішим моментом цього є сюжет, адже за-
вдяки ньому глядач може зрозуміти, відчути та про-
жити історію яку вкладено в хореографію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми вибору сюжетної основи для хорео-
графічного твору або постановки розглядають 

у своїх дослідженнях К. Василенко, Г.П. Гусев 
[5], А.В. Мелехов [1], О.Г. Калугіна, І.В. Смірнов 
[2], Ю.А. Бахрушин [3], Т.В. Позднякова [4].

Виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми. Дослідженнями публікацій 
відомих авторів на тему вибору та побудову сю-
жету підтверджується актуальністю дослідженої 
теми. Загалом у хореографічній культурі питан-
ня із вибору сюжету та правильному його по-
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будови є досить актуальне, і вважається недо-
статньо вивченим.

Постановка завдання. Метою статті є відо-
браження задуму сюжетної основи для хорео-
графічного твору, як балетмейстер за допомогою 
декількох думок може створити дивовижний ви-
твір хореографії. Та як за допомогою хореографії 
втілити у задуманий сюжет образ героїв.

Виклад основного матеріалу. При постановці 
хореографічного твору, вистави, балету чи танцю 
неймовірно складним процесом є створення сю-
жету, що вимагає від балетмейстера-постановни-
ка не тільки досвіду у хореографії, музикальнос-
ті але й певних балетмейстерських навичок. Щоб 
створити по-справжньому яскравий і цікавий 
сюжет, вимагається від постановника володіння 
даром імпровізації, художнє мислення, вміння 
висловити свою ідею дивовижною мовою танцю. 

Сюжет є конкретним розвитком тематики 
і хронологічної послідовності подій. Сюжетний та-
нець як і балет будуються по одним і тим самим 
законам хореографії. Сюжет повинен мати час 
і місце дії, причому не умовні, а певні. Чим відріз-
няється сюжетний танець від тематичного? Тема-
тичний охоплює більш широке коло подій [1, c. 65].

Логіка побудови та розвитку сюжетних образів 
танцювального тексту повинна збігатися з сюжет-
ної образністю музичного твору, доповнюватися 
образністю костюмів і співвідноситися зі сценіч-
ним середовищем, що в цілому і визначає видове 
своєрідність танцювальної сюжетності. Сюжетну 
дію в творах танцю будується або як безконфлік-
тне, де відтворюється образ ліричного пережи-
вання або пейзажної замальовки, співвіднесення 
і повторення (скажімо, в сюїті) вервечки настроїв, 
характерів, відносин (балет «Шопенна» в поста-
новці М. Фокіна), або як конфліктне, де в основі 
лежить колізія (протиріччя, зіткнення).

Глядачі особливо чекають в сюжетному танці 
сучасної теми, тому вона завжди буде необхідна. 
Основні труднощі при постановці не стільки рі-
шення самої хореографії як подолання розриву 
між дійсністю і умовними формами, якими об-
межені засоби хореографії. Складність полягає 
в тому, що саме життя конкретне, а хореогра-
фія умовна. Як писав Новер: «поменьше чудес, 
побольше картин в жизни» [1, c. 67]. Чим мен-
ше великих явищ в життя потрібно зобразити 
в художньому творі, тим складніше праця авто-
ра, тим вище повинна бути мистецтво витягати 
з фактів узагальнення, поетичний сенс.

Одним із найбільших представників сюжетної 
хореографії на мою думку є класичний балет, 
тому що усі постановки балетів складаються на 
основі сюжетної хореографії. Усі видовища ба-
летного світу насичені яскравими сюжетами, які 
навіть на сьогодні є унікальними. В інтерв’ю То-
омас Едур сказав: «Мне очень нравится драмба-
лет – сюжетный балет, если сказать правильно. 
Это самое сложное, что можно принести на сце-
ну. В движении, и в абстрактных балетах тоже, 
должно быть чувство, которое идёт изнутри. 
Если исполнение или хореография пустая, то все 
это понимают. Для меня это очень важно».

Безсюжетні, бездіяльні виходи балету класи-
цизму явно зжили себе в очах не тільки росій-
ської, а й західноєвропейської публіки. Необхід-
ність створити танцювальну п’єсу відчувалася 

все сильніше і сильніше. Однак становлення сю-
жетного балету повністю залежало від змін в сус-
пільних відносинах. Англійська буржуазна ре-
волюція XVII століття, яка призвела до влади 
буржуазію, і стала поштовхом, який зрушився 
балет з мертвої точки [3, c. 26].

Сюжетний балет зародився в Англії. Його осно-
воположник, англієць Джон Уівер, ще в 1703 році 
зробив перші кроки в цьому напрямку: він почав 
ставити італійські бурлески, виключивши з них 
слово, пристосовуючись їх до англійських вдач 
і надаючи національний колорит народних тан-
ців. У 1717 році з'явився його сюжетний балет 
«Любов Марса і Венери», в якому танець був тіс-
но пов’язаний з пантомімою. успіх вистави за-
охотив Уівера розвивати цей новий вид балетних 
вистав шляхом дозволу цілого ряду теоретичних 
питань в області сценічного танцю. Незважаючи 
на те що Уівер з’явився безперечним основопо-
ложником сюжетного балету, таким зазвичай 
вважається французький хореограф Жан Жорж 
Новер [3, c. 27].

Отже, створення образу – процес суто інди-
відуальний у кожного балетмейстера, спільне те, 
що всі вони черпають матеріал для своєї робо-
ти з життя, причому не тільки навколишнього, а 
й минулого, для чого ретельно вивчають всілякі 
матеріали. Аналізуючи весь комплекс отриманих 
знань, вражень, художник, в нашому випадку – 
балетмейстер, виробляє своє судження, свій по-
гляд. Уміння вибрати головне, найістотніше грає 
велику роль для кінцевого результату роботи – 
створення хореографічного твору [2, c. 139–140].

Сюжетом в художній літературі називається 
система подій через які розкривається образ лю-
дини, його доля; за допомогою сюжету постанов-
ник втілює суспільні конфлікти, розкриває героїв 
в діях і вчинках, у взаєминах між собою. Сюжет 
відображає суттєві риси життєвого процесу, що 
формує людину, він конкретно історичний і може 
бути зрозумілий тільки в зв’язку з тими сус-
пільно-історичними умовами, які його породили. 
У сюжеті обов’язків конфлікт – зіткнення різних 
соціальних сил, характерів, думок, почуттів, їх 
боротьба, яка веде до перемоги однієї з конфлік-
туючих сторін. Сюжет реалізується, розгорта-
ється в фабулі, тобто в хронологічній або при-
чинного послідовності подій і дій.

Сюжет – стержень хореографічного твору. 
Разом з сюжетом в хореографію приходить все 
різноманіття реальної дійсності, подій життя 
і вчинків людей, що є стимулом для тих почуттів 
і ідей, які втілюються в розгорнутих танцюваль-
них композиціях, народжують нову хореографію. 
В основі таких сюжетів лежить, як правило, кон-
флікт, тому розташування і взаємозв'язок подій 
в сюжеті визначаються розвитком конфлікту. 
Сюжет є найважливіша сторона змісту хореогра-
фічного твору, розкриває його тему і його ідейний 
зміст. Ідейно-тематичний зміст втілюється в русі 
подій сюжету, пов'язаних з певною життєвою 
ситуацією, з перипетіями дії і дозволом драма-
тургічного конфлікту. У сюжеті реалізується зі-
ткнення сил наскрізної дії та контрдії, розкрива-
ються характери і образи хореографічного твору.

Як і у професійному танцювальному мисте-
цтві створюються сюжетні танцювальні вистави 
та постановки, так і для дітей хореографи поста-
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новники створюють сюжетні танцювальні етюди. 
На початку їх підготовки педагогу необхідно по-
знайомити учасників з основними етапами по-
становочної сюжетної діяльності, зі структурою 
драматичного твору, далі навчити легко розуміти 
балетмейстерську ідею і майстерно передавати 
глядачеві сценічні образи, характери. Дуже важ-
ливо заохочувати всіх дітей і батьків, які прийма-
ють участь в підготовці номерів, а особливо тих, 
хто проявив організаторські здібності. Такі учні 
стають кращими помічниками педагога [3, c. 12].

Вибір тематики постановок ґрунтується на ві-
кових особливостях дітей. Для учнів двох пер-
ших років навчання постановочна робота бу-
дується головним чином на елементах гри або 
нескладному сюжеті. В її основі просте, але ціка-
ве, захоплююче зміст танцю. Танцювальні рухи 
носять допоміжний характер. Головне – навчити 
дітей чітко і виразно виконувати всі рухи, а та-
кож невимушено, вільно почувати себе на сцені. 
При цьому у них виробляється важлива якість: 
їх руху стають засобом створення танцювального 
образу, розкриття змісту постановки [3, c. 13].

Першочерговим та найголовнішим завдан-
ням для створення плідної роботи з танцюваль-
ним колективом є ідейного лідера, організатора, 
художнього керівника, балетмейстера який ви-
значатиме ідейно естетичне спрямування всього 
творчого та мистецького життя танцювального 
колективу. Робота викладача над втіленням об-
разу у дітей, є дуже важливою, адже діти різної 
вікової категорії прагнуть навчатись ігровим ме-
тодом, тому при постановці танцю треба зверта-

ти увагу на їхні бажання. Кожна дитина є індиві-
дуальність, і тому до кожної є свій підхід. Дитячі 
сюжетні образи бувають різними, найчастіше це 
образи звірят або ж рослин, чи це зайчик, кро-
лик, вовк, мавпеня, квіточка, листочок та інші. 

Висновки. Таким чином, сюжетна хореогра-
фія є багатою та дивовижною. За допомогою сю-
жету балетмейстер створює історію яку глядачі 
та танцюристи проживають з кожним па. Зага-
лом робота з сюжетом у танці є доволі важка, 
та як вимагає великих знань з мистецтва балет-
мейстера, навичок високого рівня хореографії. 

В основі таких сюжетів лежить, як правило 
конфлікт, тому розташування і взаємозв'язок по-
дій в сюжеті визначаються розвитком конфлікту. 
Кожен танцювальний номер який створює поста-
новник повинен мати логічний початок та завер-
шення, та будуватись за законами драматургії. 
Тому сюжетом ми звикли називати найважливі-
шою стороною змісту хореографічного твору яка 
розкриває його тему і його ідейний зміст.

Розглядаючи будь який твір хореографічно-
го мистецтва, художньої творчості, в якому чіт-
ко відображається дійсність естетичного ідеалу 
митця (дві складові:зміст та форма). В хореогра-
фічному творі завдяки хорошому сюжету можна 
досягти великих висот у постановочній роботі, 
збагачуючи образами головних та другорядних 
героїв ми створюємо дивовижний витвір мисте-
цтва який завжди буде цінуватись. Кожна робота 
яка зроблена з віддачею завжди буде оцінена на 
відмінно, старання та працелюбність у такій про-
фесії як хореографія є еталоном.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СЮЖЕТНОЙ ОСНОВЫ  
ДЛЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Аннотация
В этой статье освещены вопросы как с помощью хореографического искусства, педагоги или балет-
мейстеры воплощают образ главного и второстепенного персонажа в хореографическом произведении 
и балете. А также выбор правильного сюжета и логического его решения в танцевальном произведении.
Ключевые слова: хореография, искусство, сюжет, балетмейстер, педагог, хореографическое произ-
ведение.
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REFLECTION OF SOCIAL NEEDS OF MAN  
BY MEANS OF CHOREOGRAPHIC ART

Summary
This article covers the issues of how with the help of choreographic art, teachers or choreographers em-
body the image of the main and secondary character in the choreographic work and ballet. And also the 
choice of the correct plot and its logical solution in the dance work.
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ВПЛИВ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ Ю.М. ГРИГОРОВИЧА НА БАЛЕТНЕ МИСТЕЦТВО

Мерлянова О.А.
ВП «Миколаївська філія Київського національного

університету культури і мистецтв»

Демитрашко І.М.
Київський університет культури

В статті досліджено особистість видатного балетмейстера другої половини ХХ століття Юрія Микола-
йовича Григоровича. Розглянуто творчі здобутки видатного балетмейстера. Проаналізовано балетмей-
стерські підходи до балетних вистав під час постановочного процесу. Визначено вплив балетних вистав, 
створених Ю. Григоровичем, на світове хореографічне мистецтво.
Ключові слова: хореографія, балет, балетмейстер, Великий театр, творчість, балетне мистецтво, хорео-
графічний твір.

Постановка проблеми. Найскладнішою 
формою професійного хореографічного 

мистецтва вважається класичний балет. В ньому 
взаємопов`язані музика і танець, сюжетна лінія, 
хореографічні образи. Він вражає своєю витонче-
ністю та унікальністю. 

В другій половині 50-х років ХХ століття ви-
ник рух за подолання односторонньої драмати-
зації, за більш повне розкриття специфіки хо-
реографічного мистецтва, а також збагачення 
і розвитку форм танцювальної виразності. Цей 
час ознаменувався новим поколінням балетмей-
стерів на чолі з Юрієм Миколайовичем Григоро-
вичем, які досягли найбільш значних результа-
тів в балетній галузі. Великий майстер створив 
дієвий симфонічний танець, який став головним 
засобом хореографічної виразності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Творчу діяльність Ю.М. Григоровича, а також 
його внесок в історію світового балету досліджу-
вали в своїх роботах В. Ванслов, А. Деген, О. Де-
мидов, А. Генова, А. Колесников, Ю. Смирнов. 

Творчістю Григоровича захоплювались видат-
ні діячі мистецтв Ф. Лопухов, Б. Львов-Анохін, 
Ю. Слонімській, Д. Шостакович, Д. Трусніновська. 

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. Балети Ю. Григоровича жи-
вуть на сцені і в ХХІ столітті, будучи зразком 
високої художньості. Діяльність цієї таланови-
тої людини викликає неоднозначність суджень 
і оцінок з боку суспільства, мистецьких критиків 
та його «друзів по цеху». 

Саме тому виникає необхідність проаналі-
зувати і систематизувати його творчі доробки 
і надбання. 

Мета статті. Метою статті є дослідження 
творчого вкладу Ю.М. Григоровича в балетне хо-
реографічне мистецтво 

Виклад основного матеріалу. Хореографіч-
не мистецтво – це вид творчої діяльності, який 
розвивається з підвищенням культурного рівня 
суспільства. Специфіка хореографічної творчості 
полягає в тому, що думки, почуття, переживання 
людини воно передає не за допомогою мови, а за-
собами рухів і міміки [1]. 

Союз музики та хореографії втілюється у ба-
леті. Балет (італ. вallare – танцювати) – вид сце-
нічного мистецтва, танцювальна театральна ви-
става, в якій музика поряд з танцем відіграє 
важливу роль у розвитку сюжету і створенні від-
повідного настрою. Також, можна сказати, що це 
синтетичний вид сценічного мистецтва, в якому 
зміст вистави розкривається в основному засоба-
ми танцю, міміки і музики. Джерела виникнення 
балетного жанру закладені в народних іграх, хо-
роводах, сюжетних танцях тощо [2]. 

Історія розвитку сучасного балетного мисте-
цтва представлена творчістю провідних балет-
мейстерів ХХ століття: М. Бежара, П. Вірського, 
В. Вронського, С. Лифаря та інших. Серед даної 
когорти майстрів можемо виділити і видатно-
го Ю. Григоровича – балетмейстера, народного 
артиста СРСР, лауреата Ленінської і Держав-
ної премій СРСР [3]. Його балети відрізняють-
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ся гармонійністю музики і хореографії, яскра-
вістю характерів і глибиною думки, єдністю дії 
і пластичного рішення. Свідчення тому вже його 
ранні постановки, такі як «Легенда про любов» 
і «Кам`яна квітка». Вірність традиціям – риса, 
що характеризує всю його творчість. Це виража-
ється в прагненні його до чіткого сюжету, гостро-
го драматизму хореографічної дії, у звертанні до 
танцювального фольклору, до визначеності плас-
тичних характеристик героїв.

Професія «балетмейстер» існує не одну сотню 
років. Саме слово в перекладі з німецької означає 
«майстер балету», тобто створювач балетних ви-
став та концертних танцювальних номерів різної 
спрямованості. Балетмейстер-творець – це автор 
хореографічних творів. Саме таким був і є ле-
гендарний Юрій Миколайович Григорович. Його 
можна порівняти з композитором, що створює 
музичні твори. 

Ю. Григорович виступає у своїх здобутках як 
хореограф, що прагне до цілісності драматур-
гічної розробки, до точності хореографічної ре-
жисури, до виявлення і повного розкриття люд-
ських характерів. Його спектаклі демонструють 
бажання творця послідовно виявляти в хорео-
графічних образах розвиток музичної драматур-
гії твору, осягти і відобразити у своїй пластич-
ній партитурі задум композитора, стилістичну 
манеру, характер його образного мислення. Він, 
як правило, ставить спектаклі за власними сце-
наріями, в яких відбивається його розуміння 
творчих шукань автора музики, уміння створи-
ти танцювальні образи. У сюжетних спектаклях 
Ю.М. Григоровича виразно виявляються елемен-
ти балетного симфонізму.

Особливе місце в балетмейстерській творчості 
Ю.М. Григоровича займають постановки старих 
класичних балетів. Це не просто відновлення ко-
лишніх спектаклів, а часто нове хореографічне 
рішення окремих сцен, нове трактування головної 
ідеї добутків, надання їм філософської значимос-
ті. У Великому театрі Григоровичем поставлено 
балети: «Лускунчик», «Лебедине озеро», «Спляча 
красуня», «Раймонда».

Можемо виділити наступні моменти творчого 
шляху видатного майстра. Юрій Миколайович 
Григорович після закінчення Ленінградського хо-
реографічного училища у 1946 році був прийня-
тий у балетну трупу Театру опери і балету ім. 
С.М. Кірова (нині Маріїнський театр). Молодий 
виконавець протягом п`ятнадцяти років висту-
пав на сцені і мав репутацію талановитого харак-
терного танцівника. Цікаво, що в перший же рік 
його роботи у театрі, там йшли репетиції балету 
«Весняна казка», який ставив Ф.В. Лопухів – ба-
летмейстер, що вплинув на подальший творчий 
розвиток Григоровича. Серед ролей юного тан-
цівника того часу – Половець в опері «Князь 
Ігор» А.П. Бородіна, Нуралі в «Бахчисарайсько-
му фонтані» Б.В. Асаф’єва, Шурале в «Шура-
ле» Ф.З. Ярулліна, Север’ян в «Кам’яній квітці» 
С.С. Прокоф’єва, Ретіарій в «Спартаку» А.В. Ха-
чатуряна та інші. Крім того, Ю.М. Григорович вів 
велику педагогічну роботу. Основою хореографіч-
них втілень його як майстра балету був класичний 
танець, збагачений елементами народного танцю. 
Широко використовувався кордебалет як лірич-
ний «акомпонемент» до танцю солістів [4].

Незважаючи на успіхи в танцювальному мис-
тецтві, молодого артиста з самого початку тяг-
нуло до самостійної балетмейстерскої роботи, 
до створення танців і до постановки великих 
спектаклів. Зовсім юнаком, у 1948 році він поста-
вив в Ленінградському Будинку культури імені 
А.М. Горького балети «Лелеченя» Д.Л. Клеба-
нова і «Семеро братів» А.Е. Варламова, «Вальс-
фантазія» на музику Глінки.

Сам Юрій Григорович так згадує ті молоді 
роки: «Мені не було двадцяти. Після навчання 
в Академії Російського балету я прийшов як ар-
тист в трупу Кіровського театру. І ставив спочат-
ку в хореографічному колективі Палацу культу-
ри ім. Горького в Ленінграді. Переді мною були 
непрофесійні артисти, але сильні і віддані танцю 
ентузіасти. І я почав не з короткого номера, а 
з трьохактного балету «Лелеченя». Мені потріб-
на була багатоактна форма з сюжетним розви-
тком, живими характерами, зіткненнями – все, 
що пізніше виникне в моєму балетному театрі. 
Сталося все дуже природньо – працювати хо-
тілося, та й заробляти потрібно було. 1947 рік, 
як ми жили тоді... У мене піджака не було ви-
йти на поклони на прем`єрі, зайняв у товариша. 
Але яке це мало значення в молодості! На моїй 
прем`єрі були А.Я. Ваганова, С.Б. Вірсаладзе, 
Ю.Й. Слонімський. Люди культури! Їм було важ-
ливо підтримувати все, що вони вважали гідним. 
Їм навіть було все одно, що перед ними само-
діяльні артисти. Наступного року я там же по-
ставив балет «Семеро братів» Варламова, потім 
танці в операх у Вагановському училищі. Занят-
тя хореографією йшли паралельно танцювальній 
кар`єрі і вилилися в першу велику постановку 
в Кіровському театрі «Кам`яна квітка» [5].

У 1957 році в репертуар вирішено було ввести 
експериментальний спектакль, щоб дати молоді 
можливість проявити себе. Це була постановка 
балету «Кам`яна квітка». Спочатку Юрію Григо-
ровичу відводилося місце асистента балетмей-
стера, а ставити спектакль мав відомий хорео-
граф Костянтин Сергеєв.

Однак Григорович запропонував до розгляду 
художньої ради Кіровського театру свій варіант 
оригінальної і цікавої постановки. Вона і була 
йому довірена. Юрія Григоровича підтримував 
Федір Лопухов, який був на той час художнім 
керівником Кіровського балету. Григоровичу 
вдалося дивно органічно ввести національні ро-
сійські елементи в тканину класичного танцю – 
так, що вони не виглядали чужорідними.

Можливість поставити наступний спектакль 
Григоровичу випала лише через кілька років, 
в 1961 році. Цією виставою, постановку якої Гри-
горович здійснив менш ніж за два місяці, була 
«Легенда про любов» А. Мелікова. Балетмейстер 
знову використав національні мотиви в спек-
таклі – на цей раз він застосував тонку східну 
стилізацію. Григорович скористався незвичай-
ним прийомом: фінали всіх епізодів вистави він 
зробив статичними, що нагадували старовинні 
перські мініатюри. Зовнішня дія відступала на 
другий план, висуваючи наперед внутрішню, 
психологічну логіку характерів і їхніх взаємин. 
Цікавим був також прийом, згодом неоднора-
зово використаний і постійно удосконалюваний 
Юрієм Григоровичем, сценічний хореографічний 
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монолог одного з персонажів, який поглиблював 
психологізм характеру героя.

Можемо сказати, що справжній успіх прий-
шов до майстра балету після постановки цих ви-
став на сцені театру імені Кірова. Пізніше дані 
балетні твори були перенесені на сцену Великого 
театру. «Кам’яну квітку» Ю.М. Григорович ста-
вив також в Новосибірську, Талліні, Стокгольмі, 
Софії та інших містах; «Легенду про кохання» – 
в Новосибірську, Баку, Празі.

Вистави ці мали шалений успіх, викликали 
величезний розголос, поклали початок дискусії 
про шляхи розвитку вітчизняного балету. І хоча 
не обійшлося без опору консервативних сил, 
вони ознаменували початок нового етапу у роз-
витку тогочасного балетного театру [6].

У Великому театрі Ю.М. Григорович після 
«Кам’яної квітки» і «Легенди про любов» поста-
вив ще дванадцять балетів. Першим з них став 
«Лускунчик» П.І. Чайковського (1966 р.). Цей ба-
лет втілений балетмейстером не як дитяча каз-
ка (як це було раніше), а як філософсько-хоре-
ографічна поема з великим і серйозним змістом. 
Видатний митець створив тут цілком нову хо-
реографію на основі повної, без будь-яких змін, 
партитури П.І. Чайковського [7].

У «Лускунчику» стара хореографія не збері-
глася і тому балетмейстер всю її склав заново. 
А в «Лебединому озері» і у «Сплячій красуні» 
йому довелося зіткнутися з проблемою збере-
ження попереднього класичного варіанту хоре-
ографії, і разом з тим, розвитком і доповненням 
у зв’язку з новою образною концепцією цілого. 
Обидва ці твори метр балету поставив у Вели-
кому театрі двічі, створюючи щоразу нову ре-
дакцію-версію. Вдруге до роботи над «Сплячою 
красунею» майстер повернувся через десять ро-
ків. На цей раз його трактування представляло 
собою мікс казкового і реального, втілюючи кон-
флікт мрії і дійсності, чому відповідає і сценогра-
фія вистави: сцена візуально постійно ділиться 
на дві половини, в одній з яких відбувається дія 
«реального» плану, в іншій – «казкового».

Не можна не сказати також про те, що 
Ю.М. Григорович тричі ставив балет свого улю-
бленого композитора С.С. Прокоф’єва «Ромео 
і Джульєтта», створивши три різні версії. Спо-
чатку він реалізував його у паризькій Опері 
в 1978 році в двох актах. Потім створив трьохак-
тну версію в 1979 році на сцені Великого театру. 
І, нарешті, нову редакцію на сцені Кремлівського 
Палацу з’їздів в 1999 році. Цей останній спек-
такль особливо досконалий, особливо глибокий 
і трагічний відрізнявся відточеністю і вивіреніс-
тю всіх композицій і танцювальних партій. 

Одним із славнозвісних балетів майстра став 
«Спартак». Прем`єра відбулася 9 квітня 1968 року. 
Багато сценічних рішень цього балету були підго-
товлені попередніми постановками Григоровича. 
Використання хореографічних монологів, лако-
нічне вирішення сценічного оформлення вистави, 
внутрішню психологічну логіку розвитку сюжету 
можна було простежити вже у ранніх постанов-
ках балетмейстера. Однак в «Спартаку», багато 
в чому завдяки героїчній темі, всі ці творчі зна-
хідки змогли проявитися більш яскраво і повно.

З 1969 по 1975 рік Юрій Миколайович Гри-
горович не ставив оригінальних балетів. Це був 

період роздумів, осмислення накопиченого досві-
ду – і творчого, і життєвого. У результаті Григо-
рович звернувся до історії і поставив балет «Іван 
Грозний». В рамках балетного спектаклю пере-
дати всю складність історичної епохи в різнома-
нітті її подій просто неможливо. Тому режисер 
балету обрав шлях поглибленого психологізму 
своїх героїв, розкриття історичного часу через 
емоційний внутрішній світ.

Потім він звернувся до сучасності, поставивши 
балет з радянського життя «Ангара» за мотива-
ми п`єси Арбузова «Іркутська історія». Великий 
театр ніколи не міг залишатися поза політикою, 
і вказівка про постановку «радянського балету», 
повністю злободенного за своєю тематикою, ви-
ходила від партійного керівництва.

Балет Дмитра Шостаковича «Золотий вік», 
вперше поставлений в 1939 році, оцінили як не-
вдалий, в основному через свою схематичність 
змісту. Юрій Григорович у 1982 році поставив 
цей балет за новим сценарієм. У цій роботі ав-
тор зміг поєднати на сцені лірику і гротеск, сати-
ру, розкрити пригодницький, авантюрний сюжет 
у поєднанні класичного танцю з акробатикою.

Григорович переніс місце дії до радянської Ро-
сії, а індустріальна німецька виставка «Золотий 
вік» перетворилася в ресторан з тією ж назвою. 
Відповідно змінилися і герої. Така подача мате-
ріалу близька і зрозуміліша автору і глядачам, 
давала багаті можливості для створення різно-
манітних сценічних характерів засобами танцю.

Після «Золотого віку» Григорович знову звер-
нувся до класики балетної сцени – до балету 
«Раймонда», поставленого ще Маріусом Петі-
па. І знову він, спочатку збираючись виступи-
ти лише в ролі реставратора старовинного ба-
лету, фактично створив його новий варіант, не 
порушивши при цьому загальної хореографічної 
концепції Петіпа. Григоровичу довелося за допо-
могою ленінградських фахівців в області балету 
провести справжнє дослідження щодо відновлен-
ня початкової редакції «Раймонди» у всіх дріб-
ницях. У результаті вийшла фантазія на тему 
«Раймонди» Петіпа, бачення сучасним балетмей-
стером старого шедевра хореографії крізь при-
зму власного сприйняття. Його постановка була 
за своїм духом близька початковому рішенню 
Маріуса Петіпа і Льва Іванова. Він прагнув під-
креслити театральність музики, театральність 
хореографії Петіпа, створити спектакль – парад 
хореографічних шедеврів, спектакль на славу 
танцю, блискучу гала-виставу. В цілому спек-
такль вийшов феєричним, вишуканим, але по-
збавленим, властивої іншим творам Григоровича, 
яскравої емоційності.

З класичних балетів у Великому театрі 
Ю. М. Григорович поставив «Раймонду» А.К. Гла-
зунова (у 1984 році), «Баядерку» Л.У. Мінкуса 
(1991 рік), «Корсар» А. Адана, Ц. Пуні, «Дон Кі-
хот» Л.У. Мінкуса (1994 рік), а також здійснив 
свої балетні постановки в різних містах Росії 
та в багатьох зарубіжних країнах.

З 1988 по 1995 роки під керівництвом Григоро-
вича трупа Великого театру здійснила міжнарод-
ні турне, закріпивши повсюдно в світі лідерство 
російської класичної школи балету. Паралельно 
Григорович був президентом Комітету танцю 
Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО, 
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президентом Асоціації діячів хореографії, прези-
дентом фонду «Російський балет» і т.д. 

Здавалося б, творча доля Юрія Григоровича 
блискуча і безхмарна. Тріумфальні постановки 
в Москві і за кордоном, увагу фахівців усього 
світу, нові роботи, безліч інших творчих планів. 
Щасливий творчий і сімейний союз з прекрасною 
балериною Наталією Бессмертновою. Але в теа-
трі назрів черговий конфлікт. Однією з причин 
було те, що Григорович відправив на заслужену 
пенсію кілька солістів Великого театру. Він вва-
жав, що після сорока п`яти років з`являтися на 
сцені не варто навіть дуже технічній балерині. 
У результаті в 1995 році Юрій Григорович поки-
нув Великий театр. Значна частина трупи була 
не згодна з таким рішенням, і незабаром, в знак 
протесту, було зірвано одну з вистав, однак це не 
призвело до жодних результатів.

Без роботи у складі трупи Великого театру 
у Григоровича «життя однаково било ключем». 
Звільнившись від контракту, він поставив спекта-
клі з різними російськими та зарубіжними колек-
тивами. А в 1996 році він почав інтенсивне співро-
бітництво з Краснодарським театром балету, який 
відразу ж «просунув» на столичний рівень. 

І одна за одною пішли прем`єри: у січні 
1997 року – «Лебедине озеро», через місяць з не-
великим – «Жизель», в травні – «Шопеніана», 
в жовтні – «Лускунчик», в квітні 1998 року «Рай-
монда», приурочена 100-чю створення балету. 
У вересні 1999 року був поставлений «Дон Кіхот», 
2000 року Григорович відтворив в Краснодарі ще 
два своїх шедеври – «Спартак» і «Ромео і Джу-
льєтта», а за ними – «Золотий вік», «Марна пере-
сторога», «Баядерка», «Кам`яна квітка», «Корсар».

У лютому 2008 року Юрій Григорович за 
пропозицією керівництва Великого театру по-
вернувся до попереднього місця роботи і став 
штатним балетмейстером трупи. Його останній 
проект – «Марна пересторога» для учнів Мос-
ковського хореографічного училища, дотепний 
і веселий балет. У тому, що титулований балет-
мейстер, лауреат багатьох премій, працює з мо-
лоддю, є особливий сенс – тільки так і повинно 
народжуватися майбутнє російського балету.

Висновки і пропозиції. Отже, Юрій Микола-
йович Григорович є одним з найвідоміших ба-
летмейстерів-новаторів ХХ століття. Він відкрив 
класику, про яку раніше не могли і думати: від-
родив форми симфонічного та ансамблевого тан-
ців, прийоми хореографічної драматургії, визна-
чив провідну роль класичного танцю.

Новаторство балетмейстера полягає в тому, що 
він не тільки зберіг зв'язок з попередніми етапами 
розвитку балету, а й підняв його до нових вер-
шин. Вистави великого творця органічно поєдну-
ють традиції і новаторство, дбайливе збереження 
класики у зв’язку з новими концепціями.

Вірність традиціям – риса, що характеризує всю 
його творчість. Це виражається в його прагненні до 
чіткого сюжету, у гострому драматизмові хорео-
графічної дії, у зверненні до танцювального фоль-
клору, до визначеності пластичних характеристик 
героїв. В його виставах завжди спостерігаються за-
гострення боротьби добрих і злих сил; здатність до-
давати спектаклеві яскраву образність, розкривати 
внутрішній світ персонажів, протиставляти різні 
характери. Психологічна складність героїв Григоро-
вича допускає різні смислові трактування, і в цьому 
також є одна з важливих рис його балету. 
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА Ю.Н. ГРИГОРОВИЧА НА БАЛЕТНОЕ ИСКУССТВО

Аннотация
В статье исследовано личность выдающегося балетмейстера второй половины ХХ столетия Юрия Ни-
колаевича Григоровича. Рассмотрено творческие достижения выдающегося балетмейстера. Проанали-
зировано балетмейстерские подходы к балетным спектаклям во время постановочного процесса. Опре-
делено влияние балетних спектаклей, созданных Ю. Григоровичем, на мировое балетное искусство. 
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IMPACT OF CREATIVE WORK YU.M. GRIGOROVICH ON BALLET ART

Summary
The article deals with the investigation of the prominent personality, the choreographer of the second 
half of the XX-th century – Yuriy Grigorovich. Creative achievements of his are under consideration. 
Choreographic approaches to the ballet performances within the staging process are analyzed. The 
influence of Yu.Grigorovich ballet performances on the world ballet art is considered. 
Keywords: choreography, ballet, choreographer, Bolshoy Theatre, creative work, ballet art, choreographic piece.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ЛЮДИНИ У ПОРТРЕТНОМУ ЖАНРІ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЖИВОПИСУ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Нечитайло Г.А., Коновалова О.В. 
Київський університет імені Бориса Грінченка

В статті досліджено портретний жанр кінця ХХ – початку ХХІ ст. Розглядається еволюція художнього 
портрета як особливої форми пізнання людини, в якій виражаються соціальні, естетичні, етичні, філософ-
ські уявлення про особу в історії культури. Автора статті цікавить насамперед виявлення фактів і форму-
лювання закономірностей, що спричинили зміни в інтерпретації образу людини у портретному живописі 
нового століття. Дається огляд робіт європейских художників ХХІ століття. Особлива увага приділяється 
вивченню особливостей портретного живопису в творчості художників незалежної України. 
Ключові слова: образотворче мистецтво початку ХХІ століття, жанр портрету, український живопис, 
інтерпретація образу.

Постановка проблеми. Одними з головних 
рис людини є здатність до самоаналізу, 

спроба відтворити свій внутрішній світ, розібра-
тися в собі на рівні самосвідомості, привести до 
ладу власні почуття і навколишнє середовище. 
Тому вивчення портретного жанру є однією зі 
складових вивчення людини в контексті іторико-
культурного процесу.

У ХХ – на початку ХХІ ст. мистецтво портрета 
займає особливе місце. Портрет складно переоці-
нити: він багатогранно включений в систему куль-
тури, стає все більш значимим не лише в художній 

творчості, але і в ширших межах: культурних, по-
літичних, соціальних. Саме у портреті вироблялися 
особливі прийоми і форми презентації свого «Я».

Дослідження портретного жанру як особли-
вої сфери знань про людину розкриває розумін-
ня особистості. Мистецтво представляє людину 
саме як діапазон реалізованої індивідуальності. 
Це дає можливість розглянути еволюцію худож-
нього портрета як особливу форму пізнання лю-
дини, в якій виражаються соціальні, естетичні, 
етичні, філософські уявлення про особу в історії 
культури.
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Століття інформаційних технологій внесло 
свої корективи в уявлення про людину і людську 
особистість. Проблеми особи і індивідуальності 
невипадково знаходяться в центрі уваги різних 
наукових дисциплін. В той же час, людина по-
ставлена перед вибором з маси можливих мо-
делей і способів творчого творення образу «Я». 
Оскільки в мистецтві є присутнім прагнення до 
цілісного розуміння людини, представляється 
актуальним досліджувати проблемне поле ху-
дожнього портретування як специфічної форми 
досягнення людини в історії культури. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Під час роботи над темою виявилося, що осно-
вний матеріал знаходиться на електронних ре-
сурсах і також на персональних сайтах сучасних 
художників. Теоретичний матеріал був узагаль-
нений за допомогою монографії К.Ю. Андреєвої 
«Постмодернізм: Мистецтво другої половини 
ХХ – початку XXI століття» [1]. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль
ної проблеми. Автора статті цікавить насамперед 
виявлення фактів і формулювання закономірнос-
тей, що спричинили зміни в інтерпретації образу 
людини у портретному живописі нового століття. 
Особлива увага приділяється вивченню особливос-
тей портретів художників незалежної України. 

Метою статті є аналіз тенденцій розвитку 
портретного жанру в сучасному європейському 
та українському мистецтві.

Відповідно до означеної мети поставлено на-
ступні завдання:

• виявлення фактів, що демострують роз-
виток портретного жанру кінця ХХ – початку 
ХХІ століття;

• формулювання закономірностей, що 
спричинили зміни в інтерпретації образу людини 
у портретному живописі нового століття; 

• виявити особливості розвитку портретно-
го жанру в українському живописі.

Виклад основного матеріалу. Кінець ХХ – 
початок ХХІ століття сприймається не тільки 
як межа між століттями. Це межа між старим 
світосприйняттям і новими тенденціями розви-
тку культури й мистецтва. Поштовхом для цього 
є стримкий розвиток науково-технічного прогре-
су, що дало можливість відкрити космічні про-
стори усвідомлення самотності людства у Всесві-
ті, подарувати можливість миттєвого спілкування 
з людьми на будь-якій відстані і водночас прире-
кло людство на «самотність в мережі». Науково-
технічний прогрес налякав новими видами зброї, 
що дало відчуття постійної небезпеки, думки 
про кінець планети взагалі. І нарешті, відкрит-
тя генетичного коду кожної людини та його опис 
у 1954 році вченим Г. Гамовим дало можливість 
впливати на підсвідомість, роздвинуло межі гли-
бин людського розуму та свідомості.

У ХХ ст. як ніколи раніше виявив себе вели-
чезний інноваційний потенціал культури, здат-
ної докорінно змінювати життя людей. У першу 
чергу це пов'язано з розвитком науки і техніки.  
За оцінкою фахівців, сучасний науково-тех-
нічний прогрес призводить до того, що кожні 
5-6 років відбувається зміна поколінь техніки.  
Це означає, що відповідним чином повинні зміни-
тися професійні знання і навички людей, їх спо-
сіб життя, потреби.

Індустріалізація, що дала людству доскона-
лі технічні засоби й новітні технології, створи-
ла нові умови для тиражування й передавання 
культурної інформації про концерти, фестивалі, 
конкурси, експозиції. Зникла визначальна різни-
ця між тим, де перебуває глядач, а де – витвір 
мистецтва. Споживачем «культурної продукції» 
є все суспільство.

 В нашому світі люди частіше доходять ви-
сновку, що весь світ єдиний. Внаслідок цього 
в культурі формується нова тенденція – косміза-
ція, тобто розуміння загальної (космічної) єдності 
людини і навколишнього природного середовища. 
Саме в цій сфері налагоджуються взаємини між 
країнами Сходу і Заходу. А космізація культури, 
своєю чергою, привела до екологізації культури, 
спрямованої на охорону навколишнього серед-
овища. У 70-х рр. виник масовий рух за охорону 
природи – «зелені», було сформовано міжнарод-
ний рух «Грінпіс» («Зелений світ»). Космізація 
та екологізація сприяють поширенню гуманіс-
тичних аспектів у культурі.

Важливий чинник розвитку мистецтва на 
сучасному етапі – взаємопроникнення культур 
різних регіонів. Сьогодні у науці й суспільній сві-
домості поширюється усвідомлення глобалізації 
соціальних і культурних процесів у сучасному 
світі, що сприяє активному діалогу культур За-
ходу і Сходу, пошукові точок дотику, взаємодії 
й трансформації культур. Так, скажімо, кращі 
характерні риси західної культури – дух демо-
кратії та громадянського суспільства, динамізм, 
орієнтація на новизну, ствердження гідності 
й поваги до людської особистості, ідеали волі, 
рівності, толерантності – запозичають передові 
країни Азії та Африки. На західне суспільство 
навзаєм позитивно впливають духовно-моральні 
системи східних країн, які орієнтуються на висо-
кі духовні основи в людській особистості.

Водночас, поряд із тенденціями інтернаціона-
лізації у світовому культурному процесі відбува-
ється бурхливий розквіт національних культур, 
особливо в умовах здобуття незалежності держа-
вами «третього світу». Це зробило світову культу-
ру кінця XX ст. надзвичайно різноманітною.

Таким чином, на межі ХХ–ХХІ століть із не-
баченою силою проявилася закономірність при-
скорення історичного процесу. Перестають віді-
гравати попередню роль простори і відстані, а 
протягом життя лише одного покоління відбува-
ються зміни такої глибини і значущості, що вони 
змінюють і образ світу, і спосіб мислення. 

У 80-х роках концепція постіндустріального 
суспільства набула розвитку в теорії «інформа-
ційного суспільства» (Л. Масуда, Дж. Нейстріт), 
з акцентом на зростанні значення виробництва, 
розподілу й використання інформації. Ця те-
орія має підтвердження на практиці, оскільки 
в останні десятиріччя XX ст. інформаційні по-
токи значно збільшилися. Швидкість їх пересу-
вання зросла, кількість інформації подвоюється 
кожні два роки. Це приводить до того, що ін-
формація стає найціннішим і найдорожчим про-
дуктом людської діяльності. Відтак, відбуваєть-
ся переоцінювання цінностей, зміна стереотипів, 
формується новий стиль життя, поведінки, мора-
лі, що впливає на цивілізаційні процеси в усьому 
світі і, зрештою, на розвиток мистецтва й жанру 
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портрету, зокрема. ХХІ століття тільки поглиб-
лює пошуки нового. Це відображається в роботах 
сучасних митців світу.

Так, американський художник Андроїд Джонс 
створює свої роботи за допомогою комп'ютерної 
мишки, демонструючи невичерпні можливості 
нових технологій. Художню ерудицію Андроїда 
Джонса помічаєш в будь-який його роботі – він, 
здається, свідомо насичує свої твори десятками 
відомих образів і символів.

Пристрасть автора до прадавньої символіки, 
мабуть, і спонукала критиків визначити стиль Ан-
дроїда Джонса як «езотеричний сюрреалізм». Вза-
галі, грамотно і ефектно себе ідентифікувати, мар-
кувати, помістити в класифікацію, не забуваючи, 
звичайно, підкреслити власну оригінальність, – за-
порука успіху для сучасного художника. 

Вплинула на художника, як сам він зізнаєть-
ся, і пережита їм клінічна смерть. Містичні мо-
тиви його картин, відгомони в них індуїстської 
і суфійської філософії, езотеричні символи, ма-
буть, свідчить про реальний дотик художника 
до вічності. Він, ймовірно, щиро стверджує, що 
матеріалізує в своїх роботах внутрішній всес-
віт, запам'ятовує образи своїх снів і таємничих 
сфер, куди забирає його уяву. Живопис Андро-
їда Джонса надлишкова. Автор ніби не в силах 
зупинитися, насичуючи свої полотна і відеоін-
сталяції сотнями нових і нових деталей, ліній, 
кольорових плям. Це якийсь вируючий хаос об-
разів. Цілком, до речі, знайомих. Напевно, всі ми 
подорожуємо в своїй фантазії в одних і тих же 
сферах. Але, треба визнати, вдале поєднання за-
гадкового і впізнаваного в значній мірі і визначає 
глядацьке прийняття цих картин. 

«Я бачив речі в цьому житті, що я не в змо-
зі перевести слова. У своїй практиці я відвідав 
сфери, де закінчується уява, і жахлива краса не-
скінченності розгортається знову і знову. Якщо б 
я міг розгадати словами, саме те, що мотивує мене 
створити мистецтво, яке я роблю, ніж це було б 
недоцільно зробити. Замість цього я вибрав перо.

Чесно кажучи, я не знаю, чому я роблю це 
мистецтво, або що змушує мене продовжувати 
його створювати; це таємниця, яку я маю на-
мір переслідувати на все життя, і кожен образ 
зближує мене з Останньою Істиною» [3]. Все це 
яскраво передається в його медіа-портретах.  
Так, наприклад в таких роботах, як «Хроніки» 
(2012), «Галактичний ангел» (2011), «Пробудження 
мандрівника» (2010), крізь призму реалістичного 
зображення людини проглядається безкінечний 
світ космосу. Складається враження, що це цілий 
космос людських фантазій на рівні підсвідомості. 

Войцех Бабський – сучасний польський ху-
дожник, живе і працює в Катовіце. Навчався 
у Сілезькому політехнічному інституті, але своє 
життя присвятив живопису. Він створює зде-
більшого жіночі образи і зосереджується на ви-
раженні емоцій, прагнучи досягти найбільшого 
можливого ефекту простими засобами, для до-
сягнення найкращого враження часто викорис-
товує відтінки чорного і сірого.

Художник прагне, щоб його картини стосува-
лися глядачів особисто. Портретні роботи Вой-
цеха Бабського – глибоко атмосферні, сповнені 
сенсу містичності, тримають глядачів, які повер-
таються раз у раз до його полотен. Часто його 

портрети порівнюють з джазовими інтерпрета-
ціями. Складається враження, що жіночі образи 
його картин дуже знайомі, вони зустрічаються 
нам в журналах, на плакатах, вуличних графіті, 
рекламних роликах. Наскільки різноманітна об-
рана художником техніка виконання портретів.

Ауреліо Бруні – італійський художник, наро-
дився в місті Блера. Отримав диплом сценографа 
в інституті мистецтва в Сполето. Ранній живо-
пис Бруні сягає своїм корінням в сюрреалізм, але 
з часом він починає орієнтуватися на ліричний 
романтизм і символізм, посилюючи це поєднання 
вишуканою витонченістю і чистотою своїх персо-
нажів. Багатогранність і вишуканість, чуттєвість 
і самотність є духом Ауреліо Бруні, який жи-
виться пишністю мистецтва і гармонією музики.

Термін поп-баналізм виник завдяки сучасно-
му польському художнику Вільгельму Сасналю. 
У своїй творчості Вільгельм Сасналь відтворює 
повсякденну реальність. Він продовжує тенден-
цію, розпочату в 60-х роках Герхардом Ріхтером, 
Річардом Артваґером, Енді Ворголом. На полот-
ні з'являються образи з банального повсякден-
ного життя, з екрану телевізора чи комп'ютера, 
з журналів чи рекламних брошур. Сасналь гово-
рить про себе, що він художник реалізму: «Мій 
розум не в змозі створити фікцію. Я завжди на-
магаюся спиратися на те, що існує» [6].

Люк Тейманс – сучасний бельгійський ху-
дожник – вважається одним з найбільш значних 
і впливових в сьогоденні. Він є однією з ключо-
вих постатей покоління фігуративні художників, 
які продовжували писати в 80-х, коли багато 
хто вважав, що живопис втратив свою акту-
альність. У контексті нової інформаційної епохи 
художникі були впевнені, що картина є глибоко 
консервативною формою вираження й не від-
повідає характеру сучасного досвіду. Аура від-
стороненої індиферентності характерна для його 
творів, будь вони присвячені холокосту («Газова 
камера», 1989), педофілії («Жорстоке поводжен-
ня з дитиною», 1989), етнічним чищенням або 
банальним побутовим предметам. Монохромна 
палітра Тейманса і вибір тем ріднить його живо-
пис з післявоєнними фільмами і любительською 
фотографією. Джерелом для інших образів ху-
дожника є насильство. Незважаючи на скромні 
розміри полотен і лаконічну колірну палітру, ці 
роботи несуть сильне емоційне нагадування про 
втрачені життя і важкі моменти історії.

Знаковим художником кінця тисячоліття Тей-
манс став завдяки образу газової камери і лампи 
на письмовому столі – вічної тема банальності 
і зла. У циклі, присвяченому нелюдяності бель-
гійської колонізації Конго, Тейманс пише пор-
трет Патриса Лумумби, першого вільно обраного 
лідера незалежної Республіки Конго, вбивство 
якого в 1961, інспіроване ЦРУ і ООН, все ще ви-
кликає суперечки. На виставці «Апокаліпсис» 
в Лондоні на межі тисячоліть було показано де-
кілька полотен Тейманса: мертва жінка в оку-
лярах з помаранчевим склом, бородатий чоловік, 
косметичні вироби, рентгенівський знімок хребта. 
Не об'єднані загальною ідеєю, ці зображення ви-
ступали – спорідненими за внутрішнім масшта-
бом і фактурою живопису. Ці вибілені, нереальні 
картини кидають виклик нашому уявленню про 
те, що таке достовірність. Немовби говорять, що 
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за безліччю фото і кіносвідчень криються страхи 
і зловісні таємниці.

Різноспрямовані та неоднозначні духовні по-
шуки українських митців на межі ХХ–ХХІ сто-
літь яскраво втілилися в художній сфері. При-
таманні попередній добі єдність, стабільність 
ідеологічно забарвлених художніх принципів 
змінилися розмаїттям і новаційністю, державні 
форми організації мистецького життя – новими 
недержавними формами. 

Сучасне вітчизняне мистецтво сповнено по-
тужним тяжінням до активного діалогу зі сві-
товим художнім доробком, творчих пошуків 
у сфері мови мистецтва, засобів його вираз-
ності, опанування художніх новацій, таких як 
перформанс, реаліті-шоу, а також комп'ютерні 
та 3D-технології. 

Актуальність відродження національної ху-
дожньої спадщини відбивається у намаганні 
відтворити художніми засобами проблеми кон-
солідації та самоідентифікації української спіль-
ноти, осмислити своєрідність її історичного шляху. 
Утвердження національної самобутності у поєд-
нанні зі світовим мистецьким досвідом – визна-
чальний напрям розвитку українського живопису.

Сучасні українські художники часто доклада-
ють зусиль для створення власних творчих спря-
мувань. Так, А. Анд запропонував таку течію, як 
асоціативний символізм, Є. Лещенко – «Paradise 
art» (райське мистецтво). Символічні образи на-
сичують твори Ю. Чаришнікова, C. Лісіцина. 
Естетика постмодернізму – джерело гротеску 
та іронії у творчих світах живописця С. Поярко-
ва та скульптора О. Пінчука. 

Особливе місце в створенні портретів займає 
український художник Іван Марчук. Започатко-
ваний у середині 60-х років спосіб вираження 
власного світовідчуття втілився в полістилістич-
ному і політематичному циклі «Голос моєї Душі», 
наскрізному у творчості Івана Марчука, котрий 
варіює новими стовбуровими відгалуженнями-
циклами впродовж всього творчого шляху. 

Іван Марчук є засновником «пльонтанізму» 
(таку назву митець жартома дав своєму сти-
лю – від слів «плести», «пльонтати»: картини ніби 
створені з клубочків чудернацьких ниток). Ав-
торська техніка передачі зображення – пльонта-
нізм (від діалектизму «пльонтати» – плести, за-
плітати, переплітати): нанесення фарби тонкими 
кольоровими лініями, їх переплетення під різ-
ними кутами, чим досягається ефект об'ємності 
й світіння [2]. Таке зображення, балансуючи на 
межі рукотворного і технологічного, через склад-
ність філігранного виконання і трудомісткість 
практично не підлягає повторенню. Згодом тер-
мін пльонтанізм, набув значення авторського 
творчого методу – оригінальної системи світо-
сприймання і його передачі на полотні, для яко-
го характерна асиметрія ритмічних скорочень 
у кольорі й штрихах (мазках), метафоричність 
і символізм, деформація зображень, чим досяга-
ється ефект кульмінаційної напруги статичних 
образів; зосередження довкола тем екзистенції, 
буття людини, її місця у світі та проблем само-
пізнання. Портрети, створені художником, від-
різняються таємничістю, глибиною. Вони нібито 
є породженням глибоких міфологічних таємниць, 
потребують розгадок.

Діапазон напрямків образотворчого мисте-
цтва, пропущених через призму самобутньої 
світоглядної системи й екстрапольованих на по-
лотно, феноменально широкий: від примітивізму 
(з чіткими ознаками архетипності) до реалізму, 
гіперреалізму абстракціонізму, абстрактного екс-
пресіонізму, сюрреалізму й абстрактного сюрре-
алізму. Маневруючи пропорціями, ритмом, ко-
льором, Іван Марчук творить на підсвідомості 
і впливає на підсвідомість. 

Сьогодні його картини вражають мистецтвоз-
навців Європи, Америки, Австралії, йому пропо-
нують виставлятися в найкращих залах світу, 
і це все на противагу минулому гонінню та пе-
реслідуванню в Україні. Картини Івана Марчука 
зберігаються в багатьох колекціях у різних кра-
їнах світу.

Одним з лідерів сучасного українського мисте-
цтва є Віктор Сидоренко. У сферу творчих інтер-
есів художника входять специфічні реалії нашого 
часу – проблеми пам'яті, спадщина посттоталітар-
них рудиментів, питання ідентифікації особистос-
ті в сучасному світі що все більше ускладнюєть-
ся, перспективи людини в новій глобалізаційній 
моделі життєустрою. Крім того, дослідницька 
спрямованість його творчості також стосується 
і минулого, але з підкреслено деідеологізованим 
ставленням до культурної спадщини, з викорис-
танням можливостей арсеналу нових медіа. 

Головний герой проекту «Набуття суб’єкт-
ності» – та сама загадкова постать «нової лю-
дини» що є так званим «транзитивним персона-
жем» у творчості Віктора Сидоренка. Це образ 
людини у спідньому, що разом із самим автором 
переживає метаморфози, долаючи певні межі 
та стаючи іншою по відношенню до самої себе. 
Як не важко здогадатися із назви, темою цього 
проекту Сидоренка є перехід, становлення і на-
буття, що є дуже суттєвим для нашого соціуму.

Для нашого суспільства все ще залишається 
актуальним питання вибору, ми все ще перебу-
ваємо в транзитному стані переходу між радян-
ським минулим і капіталістичним сьогоденням, 
нам не дано втекти зі свого минулого, яке стає 
підсвідомістю сьогодення, і не дано перехитрити 
майбутнє. Людині не дано привласнити минуле, 
воно належить їй так само, як і іншим. Тому са-
моідентифікація, «перевірка достеменності», не-
скінченна звірка з самим собою актуальні у всі 
часи. «Головна тема, над якою я працюю вже 
багато років, – визначає художник, – досліджу-
ючи і розвиваючи її образні смисли, визначила-
ся у 1996 році, у проекті «Амнезія», де вперше 
з’явився мій персонаж – «людина у кальсонах»: 
напіводягнений чоловік в нижній білизні, яку 
у нашій країні майже протягом століття носи-
ли всі соціальні верстви.» [4] Тоді, переживаю-
чи складний і багато в чому незавершений і до 
сьогодні процес національного самовизначен-
ня, Україна відкидала своє радянське минуле, 
прагнула викреслити його з колективної пам’яті. 
Однак неусвідомлений, ще не проаналізований 
досвід повертається в суспільну свідомість не-
зжитими міфами, соціальними комплексами. 
Ми живемо в епоху прозорості, яка викриває 
ілюзії і переосмислює весь культурний і цінніс-
ний багаж. Розвінчана чергова прекрасна ілю-
зія – ілюзія свободи. Свобода переходить в роз-



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018 165

М
И

С
ТЕ

Ц
ТВ

О
З

Н
А

В
С

ТВ
О

 

ряд абстрактних ідей, яким не судилося збутися. 
Пошук необмежених можливостей свободи – за-
вдання персонажів художника. Світова наука, як 
відомо, досі не запропонувала чіткого визначення 
«людини», тому мистецтво мусить пропонувати 
свої версії.

Творчість Олега Тістола у живописі, масштаб-
них інсталяційних проектах, художніх об'єктах 
з кінця 80-х відзначена у центрі активного поля 
сучасної культури, про що свідчить постійна 
участь у міжнародних художніх подіях.

У мистецтві Тістола, яке виникло на межі 
радянської та пострадянської доби, синтезова-
но перегляд кліше радянської культури і саме 
та життєрадісність, феєричність, що визначали 
сутність української «нової хвилі». Поєднуючи 
у своїх творах національні і радянські символи, 
міфи або ж утопії, Тістол відкрив для себе те, що 
зветься симулякром – «копію без оригіналу»: ту 
парадоксальну самодостатність радянської «на-
очної агітації» як замінника фіктивних речей, що 
несподівано пов'язує її з поп-артом. Тістола за-
цікавив її формально-естетичний аспект – тра-
фарети, растри, зафарбовані площини.

Ранні роботи Тістола – великі за розмі-
ром картини «Возз'єднання» (1988), «Прощання 
слов'янки» (1989), «Вправа з булавами» (1989), 
«Зиновій-Богдан Хмельницький» (1989) – репре-
зентували характерні риси «української нової 
хвилі»: яскраву експресивність, розкутість, під-
креслену надмірність у поєднанні з поставан-
гардною інтерпретацією історичних сюжетів, об-
разів, мотивів національної культури.

З 1984 року Тістол розпочав роботу над «Про-
ектом українських грошей». Проект розтягнувся 
до 2001 року (на початку 90-х років до нього при-
єднався Микола Маценко): з малюнків і офортів 
він перетворився на монументальні панно та ін-
сталяції. У проекті Тістола банкноти унаочнено як 
категорію культурно-символічну, котра не тільки 
фіксує історію державності (у 1918 році дизайн 
українських карбованців розробляли видатні ху-
дожники Г. Нарбут, М. Бойчук, О. Богомазов), але 
й віддзеркалює головні риси сучасності. У цьо-
му проекті банкнот історичні «українські брен-

ди» – легендарну Роксолану, гетьманів, вершни-
ків-козаків, геральдичні фігури й псевдобарокові 
візерунки – подано крізь радянську естетику тра-
фаретів та кліше. Примари національного міфу 
занурено художником у визначеність «прокрес-
лених царин» сучасного ринку.

Події Помаранчевої революції 2004 року, 
коли, стежачи за розвитком політичної ситуації, 
уся країна ані на мить не відходила від теле-
екранів, стали для Тістола імпульсом до ство-
рення власної версії «постмедійної картини» – 
проекту «TV + Реалізм». Художника зацікавили 
метаморфози, яких зазнає образ на екрані, пере-
творюючи людську індивідуальність на плоский 
медійний імідж. Переносячи телезображення на 
полотно, художник витворює їх як готові об'єкти, 
що здатні перетворюватись на подвійну ілюзію, 
коли ілюзорність живопису помножено ілюзор-
ністю екрану.

 Переводячи «телекартинку» у формат полот-
на, користуючись принципом розкладу частот, 
піксельною природою медіа-зображення, худож-
ник підносить її до традицій сюжетного живо-
пису, вибудовуючи простір полотна за її кла-
сичними законами. Наприклад такі роботи, як 
«Автопортрет» (2013), «Урожай» (2013).

Представником нової хвилі в українському 
живописі можна назвати Іллю Чичкана. Одна 
з його останніх колекцій має назву «Манківуд». 
Ми звикли до різноманітних зображень відомих 
особистостей, але художник пропонує нову фор-
му – представити людей у вигляді мавп. Тим са-
мим художник повертається до проблеми дегра-
дації особистості. 

Висновки і пропозиції. Жанр портретного 
живопису продовжує бути популярним серед су-
часних митців. Він відкриває безмежні можли-
вості самовираження. 

Дана тема являє собою прекрасне джерело 
творчого та наукового дослідження. І варта уваги 
наукової спільноти для розуміння особливостей 
розвитку мистецтва та визначення елементів, 
що складають характеристику мистецької епохи. 
Дослідження варто продовжувати задля глибшо-
го вивчення особливостей сучасного мистецтва. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА В ПОРТРЕТНОМ ЖАНРЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ НАЧАЛА ХХІ ВЕКА

Аннотация
В статье исследуется портретный жанр конца ХХ – начала ХХІ ст. Рассматривается эволюция худо-
жественного портрета как особенной формы познания человека, в котором выражаются социальные, 
эстетические, этичные, философские представления об образе человека в истории культуры. Автора 
статьи интересует в первую очередь выявление фактов и формулировка закономерностей, которые 
повлекли изменения в интерпретации образа человека в портретной живописи нового века. Дается об-
зор работ європейских художников ХХІ века. Особенное внимание уделяется изучению особенностей 
портретного жанра в творчестве художников независимой Украины. 
Ключевые слова: изобразительное искусство начала ХХI века, жанр портрета, украинская живопись, 
интерпретация образа.
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THE INTERPRETATION OF THE IMAGE OF A HUMAN IN THE PORTRAIT GENRE 
OF THE EUROPEAN PAINTING AT THE BEGINNING OF THE ХХІ CENTURY

Summary
The portrait genre of the end of the ХХ – the beginning of the XXI centuries has been investigated in 
the article. The evolution of artistic portrait as a special form of cognition of man, in which the social, aes-
thetic, ethic, philosophical ideas about an individual in the history of culture are expressed, is considered. 
The author of the article is primarily interested in the exposure of facts and formulation of principles, that 
entailed the changes in the interpretation of the image of a man in the portraiture of the new century. 
The review of the works of European artists of the ХХІ century is given. The special attention is paid to 
the study of the features of the portraits painted by the artists of independent Ukraine.
Keywords: art, portrait, Ukrainian painting, interpretation.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТУВАННЯ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО КЕРОВАНОГО ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА  

В КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МЕШКАНЦІВ

Полякова О.В.
Київський національний університет технологій та дизайну

В статті узагальнено поняття інтелектуально керованого житлового середовища, розроблено класифіка-
цію елементів його системи у відповідності до типів послуг, що забезпечують комфорт мешканців житла. 
На вітчизняному ринку виявлено недостатньо розвинений рівень технологій інтелектуального керування 
житловим середовищем і їх можливість задоволення лише базових потреб користувачів. Встановлено не-
дослідженість теми проектування житла, що відповідає світовим тенденціям з охорони здоров’я засобами 
інтелектуальних систем. Узагальнено типи інтелектуальних домашніх технологій, пов’язаних з здоров’ям 
та допомогою людям похилого віку.
Ключові слова: інтелектуальне керування, житло, розумний дім, охорона здоров’я, люди похилого віку, 
інваліди.

Постановка проблеми. Розвиток інфор-
маційних технологій та зростання до-

ступності все більшої кількості технологічно-
го обладнання для полегшення повсякденної 
діяльності людини призводять до неминучих 
змін у парадигмі формування сучасного житло-
вого середовища. На сьогоднішній день світові 

тенденції оснащення житла високими техно-
логіями, на відміну від вітчизняної практики, 
полягають не лише у встановленні багатофунк-
ціональної побутової техніки, базових систем 
з безпеки та налаштувань кліматичного облад-
нання; вони полягають у комплексному управ-
лінні середовищем, у використанні технологій 
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«розумного» керування житлом. Поінформова-
ність щодо можливостей інтелектуальних сис-
тем як замовників, так і дизайнерів в Україні 
знаходиться ще на досить низькому, початко-
вому рівні. Тому одним з нагальних завдань до-
слідження є узагальнення послуг, що надають 
мешканцям системи інтелектуального керуван-
ня середовищем житла, та деталізація можли-
востей системи, які ще не знайшли реалізації 
на вітчизняному ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вивчення теми проектування інтелектуально 
керованого сучасного житла, потребує комп-
лексного підходу, оскільки знаходиться на пе-
ретині як технічних, так і гуманітарних дис-
циплін. Ідея «розумного будинку» в наукових 
публікаціях здебільшого розглядається з тех-
нічної точки зору. Дане дослідження присвяче-
но більш соціальним аспектам, тому джерель-
ною базою стали роботи авторів, що в контексті 
інтелектуалізованого житла фокусуються на 
темах охорони здоров’я [1; 8], допомоги людям 
похилого віку та людям з фізичними обмежен-
нями [2; 3; 4; 5; 8].

Виділення не вирішених раніше частин за
гальної проблеми. В цілому тема комплексного 
оснащення житла технологіями інтелектуально-
го керування середовищем в Україні ще не до-
статньо широко вивчена, проте базові елементи 
системи вже представлені на ринку і переважно 
задовольняють потреби у безпеці житла, муль-
тимедійних системах розваг, підтримці мікро-
кліматичних умов. Однак було виявлено відсут-
ність вітчизняних досліджень і пропозицій щодо 
оснащення «розумного» житла для моніторингу 
стану здоров’я мешканців, забезпечення мож-
ливості літнім людям та людям з особливими 
потребами жити самостійно і незалежно від до-
помоги інших у власному домі.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є узагальнення можливостей системи інтелек-
туального керування житловим середовищем 
та виявлення особливостей формування житла, 
що пов’язані з охороною здоров’я мешканців.

Виклад основного матеріалу. Концепція ін-
телектуального керування житловим серед-
овищем, більше відома як «розумний будинок», 
з’явилась внаслідок стрімкого розвитку техно-
логічного оснащення домівок у ХХ столітті. По-
ширенню ідей розробки житла, що автоматично 
вирішує завдання із задоволення потреб меш-
канців у безпеці, зменшенні побутових задач 
та розвагах, сприяли численні публікації в жур-
налах, реклама, ярмарки, виставки, а також 
наукова фантастика. Згадування про поняття 
«розумного будинку» з’явилися у 1960-х роках, 
коли в колах електриків-аматорів виникає ін-
терес до «дротових» будинків і встановлення мі-
кроконтролерів у домашні пристрої (розважаль-
ні центри, термостати та інші електроприлади), 
які змогли б створити мережу домашнього об-
ладнання для комунікації один з одним та були 
здатні проявляли «інтелектуальну» поведінку. 
До 1984 р. зацікавленість у домашній автома-
тизації та системах контролю поширюється 
і призводить до створення проекту «Розумний 
будинок» («Smart House») Національним до-
слідницьким центром американської Національ-

ної асоціації будівельників житлових будинків 
NAHB (National Association of House Builders). 

Аналіз наукових публікацій виявив роз-
біжності у тлумаченні поняття «розумний бу-
динок». Було встановлено, що в залежності від 
контексту використання визначення увага може 
акцентуватися на різних аспектах: технічній 
архітектурі системи, автоматизації житла, ін-
телектуальній складовій керування системою. 
Тому для уточнення об’єкту дослідження було 
введено термін «інтелектуально кероване се-
редовище» (ІКС), що більш змістовно відобра-
жає його значення. 

ІКС житла – це сучасне житлове середови-
ще, оснащене високотехнологічними пристроя-
ми під управлінням центрального комп’ютера, 
що здатні розпізнавати стан фізичного серед-
овища та жителів, передбачати їх запити і від-
повідно реагувати, приймаючи автономні рішен-
ня, а також впливати на простір фізично для 
підвищення комфорту, оптимізації споживання 
ресурсів, підтримки здоров’я і безпеки житла 
та мешканців.

В ході проведення дослідження було роз-
глянуто можливості системи ІКС більш глибоко 
та сформовано розгорнутий перелік послуг, які 
мають можливість отримати жителі інтелек-
туалізованого помешкання. В результаті про-
веденого аналізу літературних джерел, а та-
кож сучасного ринку обладнання для ІКС, було 
розроблено класифікацію елементів системи 
інтелектуального керування житловим серед-
овищем у відповідності до типів послуг, що за-
безпечують комфорт мешканців житла.

Усі послуги, що надаються елементами сис-
теми ІКС житла було класифіковано на 6 груп 
відповідно до сфер їх впливу [7]: 

– керування мікрокліматом (опалення; вен-
тиляція; кондиціонування; зволоження / осушу-
вання повітря; обслуговування додаткових зон: 
басейн, газони, зимовий сад, лазня, сауна); 

– керування освітленням (природне освітлен-
ня: механізація штор, жалюзі, ролетів; штучне 
освітлення: яскравість, колір і кількість груп 
світильників); 

– безпека житла (контроль проникнення; 
диспетчеризація інженерних систем; пожежна 
безпека; відеоспостереження; тривожні кнопки; 
імітація присутності); 

– керування системами мультимедіа (муль-
тирум; відео системи та домашній кінотеатр; 
внутрішній зв’язок; медіасервер); 

– керування електроживленням (управління 
електроприладами; управління окремими роз-
етками або їх групами; альтернативні джерела 
та резервне електроживлення); 

– охорона здоров’я (моніторинг систем жит-
тєзабезпечення; допомога літнім та людям з фі-
зичними обмеженнями). 

Саме останню категорію розглянемо детальні-
ше. Задача її функцій зосереджена на здатності 
контролювати фізичний стан мешканців та за-
побігати потенційним проблемам зі здоров’ям. 
Можливості системи ІКС житла з охорони 
здоров’я людини поділяються на дві групи: мо-
ніторинг систем життєзабезпечення; допомо-
га літнім та людям з фізичними обмеженнями.  
Ці групи послуг презентують два головні напря-
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ми розвитку сучасних технологій в галузі охоро-
ни здоров’я засобами інтелектуальних систем: 

• превентивні заходи для здорових людей 
(технології збору та аналізу показників життє-
діяльності, що вчасно сповіщають про зміни, а 
також допомагають в підтримці активного і здо-
рового способу життя);

• технології догляду і допомоги амбула-
торним хворим, літнім і людям з обмеженими 
можливостями [2]. 

За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я чисельність населення похилого віку 
світу зростає і воно зазнає все більшої кількості 
вікових незаразних захворювань, таких як хво-
роба Паркінсона, деменція та ін. В наслідок цьо-
го збільшується залежність від опікунів, сім’ї 
та суспільства.

ІКС житла для реалізації послуг з охорони 
здоров’я використовує данні, що збираються 
з різних джерел, включаючи навколишнє серед-
овище, житлове середовище та дані безпосеред-
ньо мешканців. Датчики навколишнього середо-
вища часто приховані навколо будинку, фізично 
розташовані всередині дверей, меблів, стін, під-
логи і багатьох інших місцях, де вони збирають 
контекстну інформацію. Особисті датчики – це 
пристрої, які часто розташовуються на тілі лю-
дини або біля неї в якості аксесуарів. Апаратне 
в поєднанні з програмним забезпеченням може 
створювати середовище, що має вбудований 
інтелект та автономні можливості, які будуть 
особливо корисними для людей з потребою сто-
ронньої допомоги. У наукових дослідженнях [4] 
наводиться декілька груп інтелектуальних до-
машніх технологій, пов’язаних зі здоров’ям:

•Фізіологічний моніторинг – збір та аналіз 
даних, що стосуються фізіологічних вимірювань 
(ознаки пульсу, дихання, температури та арте-
ріального тиску, рівня цукру в крові, виділення 
сечового міхура та кишечника, тощо).

•Функціональний моніторинг / Виявлення 
та реагування на надзвичайні ситуації – збір 
та аналіз даних, що відносяться до функціональ-
них вимірювань (загальний рівень активності, 
рух, хода, прийом їжі та інші види діяльності). 
Виявлення аварійних ситуацій – збір даних, що 
вказують на ненормальні або критичні ситуації 
(напр., падіння, довга відсутність пересувань). 
Для цього використовуються датчики руху, під-
логові датчики, сенсори для ліжка та ін.

•Моніторинг та підтримка безпеки – збір 
та аналіз даних, що стосуються вимірювань, які 
виявляють небезпеки оточуючого середовища 
(виток газу, пожежна небезпека та ін.). Безпеч-
на діяльність реалізується і автоматичним вми-
канням освітлення під час підйому з ліжка, що 
сприяє безпечному пересуванню, зменшуючи 
кількість спотикань та падінь. Цей тип техно-
логії також включає засоби визначення місце-
положення людини, спрямовані на обумовлення 
безпеки.

•Охоронний моніторинг та допомога – ви-
мірювання, що виявляють людські загрози, такі 
як вторгнення в житло, та реагують на них.

•Моніторинг та допомога соціальної вза-
ємодії – збір та аналіз даних, щодо соціальних 
комунікацій (телефонні дзвінки, прийом від-
відувачів, участь у заходах). Допомога полягає 

у обладнанні на основі сигналу, що підтримує 
відео зв’язок з друзями та близькими, віртуаль-
ну участь у групових заходах, тощо.

•Когнітивна та сенсорна допомога – тех-
нології когнітивної допомоги включають авто-
матичні нагадування та інші когнітивні засоби 
для користувачів із вадами пам’яті (нагаду-
вання про прийом ліків, дії за розкладом дня, 
локатори втрачених ключів тощо). Вони також 
включають технології надання інструкцій до ви-
конання завдань (словесні вказівки щодо вико-
ристання пристроїв та ін.) [5]. 

Другою тенденцією розвитку сучасних ін-
телектуальних технологій в галузі охорони 
здоров’я є превентивні засоби для здорового на-
селення, що полягають у спостеріганні за ста-
ном здоров’я та благополуччям людей, які ви-
користовують спеціальні датчики в середовищі 
житла або ті, що носяться безпосередньо на тілі. 
Смартфони, смарт-годинники, фітнес треке-
ри та навіть розумні окуляри є представника-
ми звичних предметів та аксесуарів, але кожен 
з них оснащено потужними можливостями об-
робки даних, датчиками та програмним забез-
печенням.

На сьогоднішній день проектування серед-
овища житла, що орієнтується на показники 
здоров’я мешканців, знаходиться ще на етапі 
концепцій та прототипів. Модель такого середо-
вища могла б бути наступною: зібрані сенсорами 
дані про здоров’я користувача могли б надхо-
дити до центрального комп’ютера, що управляє 
ІКС житла, оброблятись та використовуватись 
для подальшого надання цільових послуг. На-
приклад, мешканець житла зможе контролюва-
ти пристрої домашньої автоматизації на основі 
даних датчика здоров’я: у разі якщо пристрій, 
який носить користувач, вказує на підвищену 
температуру тіла, термостат зреагує та змен-
шить рівень опалення у приміщенні або під-
силить кондиціонування повітря. Таке злиття 
технологій можливе лише за умови, що під час 
проектування пристроїв та програмного забез-
печення буде застосований уніфікований підхід, 
але на сьогодні через брак прийнятих стандар-
тів у цій сфері часто обладнання проектується 
як закрита екосистема із власним програмним 
забезпеченням під кожен пристрій [2]. 

Висновки і пропозиції. Досліджено поняття 
інтелектуально керованого житлового серед-
овища, розроблено класифікацію елементів його 
системи у відповідності до типів послуг, що за-
безпечують комфорт мешканців житла. В ході 
дослідження виявлено, що технології інтелек-
туального керування житловим середовищем 
на вітчизняному ринку знаходяться ще на не-
достатньо розвиненому рівні і задовольняють 
лише базові потреби користувачів. Було вста-
новлено недостатнє вивчення теми проектуван-
ня житла, що відповідає світовим тенденціям 
з охорони здоров’я засобами інтелектуальних 
систем – превентивних заходів для здорових 
людей та технології догляду і допомоги амбу-
латорним хворим, літнім і людям з обмежени-
ми можливостями. Тема дослідження потре-
бує більш глибокого вивчення та інтегрування 
у практичну діяльність сучасного дизайнера се-
редовища.
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ОБОБЩЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО УПРАВЛЯЕМОЙ ЖИЛОЙ СРЕДЫ  
В КОНТЕКСТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБИТАТЕЛЕЙ

Аннотация
В статье обобщены понятия интеллектуально управляемой жилой среды, разработана классификация 
элементов ее системы в соответствии с типами услуг, обеспечивающих комфорт обитателей жилища. 
На отечественном рынке обнаружено недостаточно развитый уровень технологий интеллектуального 
управления жилой средой и их возможность удовлетворения лишь базовых потребностей пользовате-
лей. Установлено недостаточную исследованность темы проектирования жилья, которое соответствует 
мировым тенденциям охраны здоровья средствами интеллектуальных систем. Обобщено типы интел-
лектуальных домашних технологий, связанных со здоровьем и помощью людям пожилого возраста.
Ключевые слова: интеллектуальное управление, жилье, умный дом, здравоохранение, пожилые люди, 
инвалиды.
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GENERALIZATION OF THE INTELLIGENTLY MANAGED RESIDENTIAL  
DESIGN FEATURES IN THE CONTEXT OF INHABITANTS HEALTH CARE

Summary
The article generalizes the concepts of intelligently managed living environ-ment. The classification of  
its system elements is developed in accordance with the types of services that provide comfort to  
the house inhabitants. In the domestic market, it was found insufficiently developed level of technologies 
for living environment intelligent management and their ability to meet only basic needs of users. Estab-
lished a small research on topics of housing design that meets global trends of health protection using 
intelligent systems. The types of intellectual home technologies associated with health and care for elderly 
people are generalized.
Keywords: intelligent management, housing, smart home, health care, elderly, disabled.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
ДИТЯЧИХ ОСВІТНІХ УСТАНОВ
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Київський національний університет будівництва і архітектури

У статті узагальнено наявний передовий досвід проектування та визначені основні концептуальні підходи 
до формування внутрішнього середовища дитячих дошкільних освітніх установ. З огляду на успішний 
досвід європейських країн, розглянута можливість впровадження інноваційних технологій і модульного 
будівництва освітніх установ нового типу в Україні. Крім того, в даній статті розглядається можливість 
використання «відкритого простору» і його трансформації.
Ключові слова: дитячі установи, багатофункціональний простір, відкритий простір, трансформація, внут-
рішнє середовище, дизайн, інтер’єр.

Постановка проблеми. На сьогодні в усьо-
му світі значна увага приділяється фор-

муванню гармонійно розвиненої особистості на 
початковому етапі її становлення. Проекту-
вальників і все наукове співтовариство хвилює, 
чому і як будуть навчатися діти в найближчо-
му майбутньому. У зв’язку з цим, з огляду на 
динамічні перетворення в сучасному суспіль-
стві і навколишньому світі, переглядаються 
концептуальні підходи до будівництва закла-
дів дитячих освітніх установ, де апробуються 
новітні педагогічні методики, впроваджуються 
найефективніші екологічні та інноваційні рі-
шення. Розширюється різноманітність типології 
архітектури дитячих установ, відмінною рисою 
якої стає гнучкість і багатоваріантність. Осно-
вним призначенням цих об’єктів є створення 
комфортних умов для гармонійного входження 
дитини в соціум і успішної адаптації в ньому, 
а також повноцінний фізичний розвиток дітей. 
Тому в типологію дитячих освітніх установ вхо-
дять не тільки дитячі садки і школи, а й центри 
дозвілля, музеї, бібліотеки, спортзали, ігрові 
майданчики. Тут діти отримують і розвивають 
такі навички, як допитливість, креативність 
та комунікабельність. 

У зв’язку із швидкими темпами розвитку ін-
новаційних технологій постійно виникають нові 
напрямки у науці й педагогіці, а зміна стандар-
тів і методик визначає зміну архітектурно-пла-
нувальних та дизайнерських рішень, до того ж, 
на відміну від європейських країн, в Україні 
спостерігається недостатня кількість уваги до 
подібних проектів. Саме тому дослідження об-
раної проблеми є досить актуальним на сьогод-
нішній день. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Функції й естетичні фактори, що впливають на 
формоутворення меблів, ігрового наповнення ди-
тячих садків, типи взаємозв’язків дитини з об-
ладнанням досліджувала А.О. Кадуріна [2]. Ана-
ліз ігрових конструкцій представлений у роботах 
Н.Є. Трегуб [7], у яких автор робить акцент на 
дитячих меблях та обладнанні, що використо-
вуються переважно для житлових приміщень 

та шкільних закладів (пластмасові та картонні 
меблі, меблі-конструктори, меблі-іграшки). До-
слідники висвітлювали питання впливу кольору, 
матеріалів та формотворення середовища дити-
ни на її ігрову діяльність. Тему впливу кольо-
ру на розвиток людини розглянуто в роботах 
А.Г. Устинов [10], Ю.С. Христюк [11]. Розгляда-
лися прийоми колірного вирішення інтер’єрів 
дошкільних дитячих закладів залежно від при-
значення приміщення в роботах В.Й. Кравця, 
В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевич, Н.Б. Блохиної, 
Л.Т. Вихрової, Є.С. Пономарьової та ін.

Виокремлення не вирішених раніше частин 
проблеми. Незважаючи на значну кількість до-
сліджень в означеному напрямі питання дослі-
дження сучасних тенденцій дизайну внутріш-
нього середовища дитячих освітніх установ й до 
сьогодні залишається відкритим.

Формулювання цілей статті. Мета статті – 
узагальнити сучасний світовий досвід проекту-
вання дитячих дошкільних освітніх установ і на 
основі його аналізу визначити основні концеп-
туальні підходи до проектування їх інтер‘єрного 
середовища в умовах нашої країни.

Виклад основного матеріалу. Сучасні про-
екти дитячих освітніх установ відрізняють-
ся від проектів минулих років різноманіттям 
об’ємно-планувальних рішень, ускладненою 
конфігурацією планів, наявністю таких елемен-
тів, як еркери, атріуми, двосвітлові і трисвіт-
лові рекреаційні простори з обхідними галере-
ями тощо. Це, безумовно, додає привабливого 
вигляду не тільки інтер’єру, але й екстер’єру 
будівель шкіл і дитячих садків. 

У сьогоднішніх проектах закладається мож-
ливість трансформації простору і принцип 
модульного будівництва, передбачаються різ-
номасштабні класи, всілякі майстерні, універ-
сальні зали і зони для індивідуальних занять 
з орієнтуванням на раціональне використання 
простору і на мінімізацію, а також виключен-
ня невикористовуваних коридорів, проходів, 
вестибюлів, з перетворенням таких елементів 
в корисні приміщення [11, с. 112]. Гнучкість 
планувальних рішень при оформленні внутріш-
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нього простору установ, на думку вчених, по-
зитивно позначається на творчих здібностях ді-
тей, сприяє їх інтелектуальному і емоційному 
розвитку. Тому однією з найважливіших якос-
тей архітектури та дизайну для дитячих садків 
сьогодні стає їхня адаптивність і можливість 
трансформації простору протягом життєвого 
циклу будівлі дитячої установи. 

Аналізуючи передовий досвід проектування 
зарубіжних об’єктів дитячих освітніх установ, 
перш за все слід відзначити впровадження кон-
цепції відкритого простору, яка полягає у віль-
ному переміщенні дітей по приміщеннях усього 
дитячого садка, оскільки у них відсутній поділ 
на вікові групи і немає вимог обов’язкової при-
сутності дітей у тих приміщеннях, за якими 
вони закріплені. Таке рішення дає можливість 
«стирати» межі простору, в якому знаходяться 
вихованці. 

Дитячі установи мають у своєму арсеналі 
низку функціональних приміщень (майстерні, 
театральні студії тощо), в яких діти можуть 
розвиватися і виявляти свої таланти. Протя-
гом усього дня дитина може відвідувати кілька 
ігрових залів, майстерень, студій, самостійно 
переходити з одного приміщення в інше, вза-
ємодіяти з предметним середовищем відповідно 
до його функціонального призначення, освоюю-
чи різноманітні види діяльності, а педагог, який 
відповідає за певне приміщення, надає дітям 
необхідну допомогу і підтримку при викорис-
танні дитиною ігрового обладнання. 

Найчастіше все це подається у вигляді ро-
льових ігор, які мають вплив на розвиток якос-
тей особистості, адже у грі діти виробляють 
способи спілкування один з одним. Наприклад, 
діти спільно з педагогом і працівником кухні 
можуть взяти участь в приготуванні їжі. Крім 
того, вони можуть самостійно сервірувати сто-
ли, прибирати за собою посуд у приміщеннях 
для прийому їжі, граючи в «дитячий ресторан» 
і т.ін. Кожна дитина може покласти собі стіль-
ки їжі, скільки вона хоче або може з’їсти, що 
суттєво відрізняє процес організації прийняття 
їжі від тих норм і правил, які існують в україн-
ських дитячих садках. 

У режимі дня зарубіжних дитячих садків 
виділяється певний час для сну, але організа-
ція сну дітей в таких садках відрізняється від 
українських. Якщо сон застав дитину під час 
гри, він може вибрати будь-яке місце у примі-
щенні і спокійно заснути, поки інші діти грають. 
Для таких випадків в дитячих садках передба-
чені легкі матраци з ковдрами і подушечками, 
які без зусиль дитина може сама розгорнути. 
Під час денного сну діти самостійно вибирають 
собі місце для сну на самоті або поруч з дру-
зями на переносних матрацах, але якщо малюк 
не хоче спати, він може піти в будь-яку май-
стерню або ігрову і займатися своїми справами, 
доки не прокинуться інші діти. Виняток станов-
лять діти ясельного віку, яким рекомендується 
спати в індивідуальних ліжечках [1, с. 8]. 

Іншим характерним напрямком створен-
ня дитячого дошкільного закладу нового типу 
є кооперування в ньому кількох ступенів освіт-
нього процесу. Так, датська фірма C.F. Mоller 
Architects в 2013 році побудувала в м. Ікасті 
(Данія) міжнародну школу Ikast-Brande, до 
складу якої увійшли дитячий садок, початкові 
і середні класи. Комплекс складається з кіль-
кох прямокутних будівель, строгий геометризм 
яких підкреслюють нерегулярними квадратни-
ми вікнами різного розміру. Корпуси згруповані 
навколо центрального фойє – атріуму з вну-
трішніми галереями, який трактувався про-
ектувальником як головна площа маленького 
«міста освіти»: до неї ведуть «вулиці», тобто ко-
ридори, що з’єднують фойє з різними навчаль-
ними блоками – «районами». Фойє багатофунк-
ціональне: на заокруглених балконах і галереях 
діти репетирують театральні постановки, пе-
рекушують або просто спілкуються [3, с. 54]. 
Така організація простору та інтер’єру сприяє 
зустрічам, спілкуванню і ефективній взаємодії 
дітей і вихователів (вчителів), а також дозволяє 
позбутися зайвих коридорів, а значить, і жор-
стких правил нав’язаної дисципліни (рис. 1–3). 

Особлива увага в зарубіжних проектах ди-
тячих установ приділяється комунікаційним 
просторам – коридорам і проходам всередині 
будівлі, які створюються за можливостю ко-

 

Рис. 1. План другого поверху дитячого дошкільного закладу
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роткими, світлими і легкими для орієнтування. 
Є великий досвід перетворення цих просторів 
у роздягальні, галереї, ігрові приміщення тощо. 
У коридорних просторах можлива навіть орга-
нізація спеціальних «куточків» для індивідуаль-
ної роботи з дітьми, а за наявності розсувних 
перегородок – створення великого багатофунк-
ціонального простору з декількох невеликих. 

Останнім часом все більшої популярності у сві-
ті зазнає модульне будівництво дитячих освітніх 
установ, в якому проектувальники бачать зна-
чний інноваційний потенціал. Модульні техно-
логії припускають будівництво дитячих установ 
з декількох блоків-секцій, кожна з яких має своє 
призначення: житлова, навчальна, господарська 
та загального користування. Така технологія до-
зволяє істотно знижувати вартість і терміни бу-
дівельних робіт, усувати одноманітність будівель 
і зберігати при цьому за рахунок промислової 
оптимізації високу якість, надійність і мобільність.

Основним модулем в європейських країнах 
є розмір 8,0х8,0х8,0 м [8, с. 249]. Висота буді-
вель дитячих установ зазвичай варіюється від 
одного до трьох поверхів. Застосування моду-
лів уніфікованого розміру дозволяє створювати 
різні варіанти компоновки і комбінаторики бу-
дівель освітніх установ. Залежно від конкретної 
ситуації можна набирати необхідну кількість 
блоків, об’єднуючи їх або відкритим внутріш-
нім двориком, або універсальним залом, який 
можна використовувати як музичний або гім-

настичний зал, або зал для проведення ранків 
і громадських заходів (рис. 4–5).

Новим типом дитячих освітніх установ 
є тимчасові будівлі на основі контейнерів, необ-
хідність у створенні яких може з’явитися у разі 
виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, 
що вимагають оперативного реагування: при 
стихійних лихах, а також при демографіч-
них і соціальних сплесках. У цьому напрямку 
успішно працює архітектор зі Словенії Юрі 
Котнік, який розробив номенклатуру і типоло-
гію блоків для «миттєвого» будівництва, в тому 
числі для створення дитячих установ, на основі 
контейнерів, які раніше застосовувалися тільки 
для морських вантажоперевезень (рис. 6–7). 

Для цього в основному використовуються мо-
дулі, виготовлені на основі Con Hoes (контейнерів 
міжнародного стандарту). Цей простий і ефектив-
ний спосіб дозволяє побудувати будинок всього за 
14 днів. Контейнери легко розбираються і монту-
ються, мають різні колірні рішення. Завдяки цьо-
му методу в Словенії в короткі терміни було по-
будовано кілька таких дитячих освітніх установ. 

В усіх сучасних проектах дитячих освіт-
ніх установ нового типу в основу об’ємно-
планувальних рішень закладено принцип «стій-
кої» архітектури, яка включає в себе поняття, 
що об’єднують аспекти енергозбереження, еко-
логічної безпеки, організації комфортного се-
редовища життєдіяльності та дають гарантії 
якісної реалізації потреб майбутніх поколінь. 

         
 Рис. 2–3. Дизайн внутрішнього середовища фойє міжнародної школи IkastBrande, Ікаста, Данія

                              
Рис. 4. Об‘ємнопросторова схема  

формування модульного дитячого садка  
із блокконтейнерів

Рис. 5. Дизайн внутрішнього середовища 
одного з групових приміщень модульного 

дитячого садка в районі Сантаришкес, 
Вільнюс, Литва 



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018

А
РХ

ІТ
Е
К
ТУ

РА

173

«Стійка» архітектура передбачає викорис-
тання при будівництві тільки екологічно чистих 
будівельних матеріалів, конструкцій та облад-
нання; застосування для опалення, вентиляції 
та кондиціонування повітря в приміщенні аль-
тернативних природних екологічно чистих дже-
рел енергії – тепла сонця, енергії вітру, про-
дуктів переробки біологічних відходів, тепла 
землі, енергії рухомої води; ведення безвідход-
ного господарства за принципами енергобіоло-
гічного комплексу з вторинним використанням 
води для повторного застосування в області са-
нітарії і зрошення. Крім усього вищезгаданого, 
принципи «стійкої» архітектури для дитячих 
установ можуть включати використання різних 
«зелених» елементів і можливість ознайомлен-
ня дітей з екологічними процесами, такими як 
переробка і утилізація відходів і т.д. 

Одним з кращих прикладів дитячого закладу 
нового типу з використанням принципів стій-
кої архітектури є дитячий заклад під назвою 
«Сонячний будинок», побудований в датському 
місті Хёрсхольм. Будівля цього дитячого садка 
має форму трикутника, дві сторони якого трохи 
довші за третю. Великі вікна уздовж стін у по-
єднанні з вікнами на даху здатні пропускати 
дуже багато світла, тому в «Сонячному будин-
ку» освітлення значно краще, ніж в звичайних 
будинках. Тут також використовується «зеле-
ний дах» з сонячними батареями, а в теплицях, 
розташованих неподалік від дитячого садка, 
вихователі разом з дітьми можуть вирощувати 
квіти, овочі і фрукти [4]. 

У нашій країні завжди приділялася велика 
увага проблемі забезпечення населення дитячи-
ми освітніми установами, що відповідають сучас-
ним вимогам. Сьогодні не можна зупинятися на 
досягнутому. Необхідно приступити до вирішен-
ня не менш важливого завдання з переходом на 
новий якісний рівень – створення дитячих садоч-
ків, будівлі яких враховували б і виховно-освітні 
цілі, і архітектурно-художню складову. 

Концептуальні підходи при проектуванні 
дитячих установ нового типу для регіонів на-
шої країни не повинні сліпо копіювати світо-
вий досвід. Незважаючи на нашу високу оцінку 
кращих зарубіжних будівель такого призна-
чення, українські санітарні та будівельні нор-
ми значно відрізняються від європейських і не 
завжди підходять для українських дитячих 
освітніх установ, з причини наявності особли-

востей у вимогах до утворення, а також істо-
рично сформованого менталітету [5]. 

Можна передбачити, що на сьогодні укра-
їнські педагоги, напевно, не схвалять такі но-
вовведення, як вільне переміщення дітей по 
приміщеннях дитячого садка, відсутність чітко-
го розпорядку дня і денний сон за принципом 
«де доведеться». Однак, багато концептуальних 
підходів із зарубіжних прикладів повинні ви-
користовуватися (і вже використовуються) при 
проектуванні дитячих установ для українських 
міст і сіл. Це, в першу чергу, кооперування 
дитячих ясел-садів з початковими і середні-
ми класами; створення багатофункціональних 
комплексів, що включають різні дозвільні та ес-
тетичні центри; використання модульної систе-
ми з блокуванням уніфікованих модулів; будів-
ництво швидкоспоруджуваних дитячих установ 
у районах новобудов; застосування різних скла-
дових «стійкої» архітектури; використання міс-
цевих будівельних матеріалів. Звичайно, кожен 
регіон України повинен мати свою концепцію 
дитячих установ з урахуванням місцевих при-
родно-кліматичних умов та традицій для фор-
мування комфортного, зручного і красивого ар-
хітектурного середовища. 

Висновки й перспективи подальших дослі
джень. Сьогоднішній потенціал українських ар-
хітекторів і дизайнерів, науковців і педагогів, 
будівельників і виробників будівельних мате-
ріалів цілком здатний вивести створення буді-
вель дитячих освітніх установ на новий якісний 
рівень. Для реалізації цього важливого завдан-
ня необхідна консолідація зусиль регіонів і дер-
жави, адже від того, яким виросте нове поко-
ління українців і наскільки плідно вони будуть 
працювати на майбутнє нашої Батьківщини, за-
лежить, в кінцевому підсумку, її майбутнє.

З огляду на вищезазначене є можливість 
стверджувати, що сучасне дизайнерське про-
ектування внутрішнього середовища дитячих 
освітніх установ потребує урахування: 1) ар-
хітектурного та дизайнерського міжнародного 
досвіду; 2) впровадження елементів трансфор-
мації внутрішнього середовища; 3) створення 
багатоцільового простору; 4) пошуку нової об-
разності в інтер’єрі; 5) використання освітніх 
і розвивальних програм у процесі розроблення 
інтер’єрів.

Перспективами подальших розвідок є по-
дальші дослідження в означеному напрямі.

Рис. 7. Дизайн внутрішнього середовища  
одного з групових приміщень дитячого садка 
«Кекеч» Юре Котника, Любляни, Словенія

Рис. 6. Вигляд зовні дитячого садка «Кекеч»  
Юре Котника, Любляни, Словенія
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ  
ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Аннотация
В статье обобщен имеющийся передовой опыт проектирования и строительства зданий детских до-
школьных образовательных учреждений и на основе его анализа определены основные концепту-
альные подходы к их проектированию применительно к нашей стране. Учитывая успешный опыт 
европейских стран, рассмотрена возможность внедрения инновационных технологий и модульного 
строительства образовательных учреждений нового типа. Кроме того, в данной статье рассматривается 
возможность использования «открытого пространства» и его трансформации. 
Ключевые слова: детские учреждения, многофункциональное пространство, открытое пространство, 
трансформация.

Kulyk D.O.
Kyiv National University of Construction and Architecture 

MODERN TRENDS IN THE DESIGN OF THE INTERNAL ENVIRONMENT  
OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

Summary
The article summarizes existing best practices for the design and construction of buildings of preschool 
educational institutions and on the basis of the analysis identifies the main conceptual approaches to their 
design in relation to our country. Considering the successful experience of European countries, the pos-
sibility of introduction of innovative technologies and modular construction of educational institutions of 
new type. In addition, this article discusses the use of "open space" and its transformation.
Keywords: childcare facilities, multifunctional space, open space, transformation.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИВОДЫ ПОРТОВЫХ МАШИН  
БЕЗРЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА

Гаур Т.А., Машин В.Н.
Учебно-научный институт морского флота

Одесского национального морского университета

В статье рассматривается вопрос решения рационального привода комбинированной силовой установки 
портовых машин безрельсового транспорта с микропроцессорным управлением. Описаны комбинирован-
ные силовые установки, состоящие из обычного ДВС и электродвигателя. Изложены принципы взаимо-
действия электрической и топливной составляющих гибридных приводов. Приведен лабораторный тест 
ультраконденсатора 10Ф/500В. Предложен один из вариантов решения рационального привода.
Ключевые слова: гибридные приводы, двигатель внутреннего сгорания (ДВС), электропривод, ультра-
конденсатор, преобразователь.

Постановка проблемы. В последнем деся-
тилетии характерным является резкое 

увеличение объемов контейнерных перевозок 
на морском транспорте. С каждым годом растет 
грузоподъемность и грузовместимость контей-
неровозов. Очевидно, соответственно должны 
расширяться и складские территории портов 
для хранения контейнеров (комплектация, нако-
пление необходимого количества грузовых мест 
и т.д.). Порты Украины являются грузообразу-
ющими предприятиями. Город строился вокруг 
территории порта, и, естественно, его площадь 
ограничена. Возникла проблема складирования 
большого количества грузовых мест. Много-
ярусное складирование контейнеров является 
частичным решением проблемы. В настоящее 
время рассматривается вопрос создания круп-
ных баз вне территории порта (так называемых 
«сухих» портов) на свободных сельскохозяй-
ственных угодьях на расстояния 10-20 км от 
грузового фронта.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Анализ тенденций развития современных 
технологий в автомобилестроении показывает, 
что весьма перспективным направлением в ре-
шении энергетической и экологической проблем 
на транспорте является применение комбини-
рованных силовых установок (КЭУ), которые 
обеспечивают улучшение энергетических и эко-
логических показателей [1; 2; 3]. Результаты 
испытаний, опубликованные в технической ли-
тературе показывают, что гибридная силовая 
установка очень эффективна в режиме город-
ского движения, где автомобиль большую часть 
времени работает на электротяге [4; 5]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. В данной работе расматривается во-
прос решения рационального привода комбини-
рованной силовой установки портовых машин 
безрельсового транспорта с микропроцессорным 
управлением. 

Цель работы. Целью данной работы является 
найти решение рационального привода портовых 
машин безрельсового транспорта.

Изложение основного материала. Транспор-
тирование контейнеров от мор-ского грузового 
фронта по территории порта и далее к комплек-
тующей базе в настоящее время выполняют при 
помощи автомобильных тягачей с полуприце-
пами. Мощность дизеля составляет 180-200 кВт 
(расход топлива 20 л на 100 км) [6]. Одновременно 
могут работать на ограниченном пространстве до  
80-100 тягачей. Это приводит к резкому ухудше-
нию экологического состояния атмосферы (запы-
ление, эмиссия вредных газов, в особенности про-
дуктов сгорания дизелей, таких как углекислый 
газ, окислы азота и др., уровень шума). Незави-
симый источник энергии в виде дизеля, обеспечи-
вающий автономность и мобильность, устройство 
теряет свою привлекательность по двум причи-
нам: экологической и экономической.

Дизель потребляет достаточно большое ко-
личество дорогого топлива, его выбросы отрица-
тельно влияют на природу. Кроме того, к отрица-
тельным чертам дизеля стоит отнести:

– сложность конструкции, дороговизна изго-
товления, высокие эксплуатационные расходы;

– высокие требования, предъявляемые к ка-
честву топлива и горюче-смазочных материалов;

– неравномерность величины крутящего мо-
мента.

Более привлекательным является электропри-
вод: простота устройства и эксплуатации, высокие 
значения КПД, идеален с экологической точки зре-
ния, жесткая механическая характеристика и пр.).

Однако, для транспортных машин безрельсово-
го транспорта необходимо иметь автономный ис-
точник энергии. Это могут быть тяговые аккумуля-
торы, либо в будущем топливные элементы.

Тяговые аккумуляторы имеют ограниченную 
емкость, большую массу, высокую стоимость, 
большое время зарядки.

Одним из вариантов решения рационально-
го привода являются комбинированные силовые 
установки, состоящие из обычного ДВС и элек-
тродвигателя.

В комбинации оба двигателя работают друг на 
друга: ДВС вращает генератор и питает энергией 
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электродвигатель. Тот в свою очередь, позволя-
ет ДВС работать без резких разгонных нагрузок 
в наиболее благоприятных режимах. Практичес-
ки все комбинации имеют систему рекуперации, 
что дает возможность использовать энергию при 
торможении либо движении накатом. Отсюда, 
экологичность и экономичность, меньший износ.

По степени комбинирования их делят на «уме-
ренные», «полные» и plug-in. «Полный» в состоя-
нии двигаться лишь на электричестве, не потре-
бляя топлива. «Умеренный» всегда задействует 
ДВС, а электромотор подключается, если требу-
ется дополнительная мощность. Гибрид с подза-
рядкой (plug-in hybrid) – такой гибрид можно 
включать в розетку для подзарядки. В резуль-
тате обладатель подобного гибрида получает все 
преимущества электрического автомобиля, без 
самого большого недостатка: ограниченного про-
бега на одном заряде. Когда электрический заряд 
заканчивается, подключается ДВС и автомобиль 
превращается в обычный гибрид.

По принципу взаимодействия электрической 
и топливной составляющих гибридные приводы 
принято разделять на три вида: 

1. Последовательный показан на рисунке1.

 
Рис. 1. Последовательная схема  

(Plug hybrid – дословно подключаемый гибрид)

Это – самая простая комплексная конфигу-
рация. ДВС используется только для привода 
генератора, а вырабатываемая последним элек-
троэнергия, заряжает аккумуляторную батарею 
и питает электродвигатель, который вращает ве-
дущие колеса. Это избавляет от необходимости 
в коробке электропередач и сцеплении. Для под-
зарядки аккумулятор также используется ре-
куперативное торможение. Свое название схема 
получила потому, что поток мощности поступает 
на ведущие колеса, проходя ряд последователь-
ных преобразований. От механической энергии, 
вырабатываемой ДВС в электрическую, выраба-
тываемую генератором, и опять в механическую. 
При этом часть энергии неизбежно теряется. По-
следовательный гибрид позволяет использовать 
ДВС малой мощности, причем он постоянно рабо-
тает в диапазоне максимального КПД, или же его 
можно совсем отключить. При отключении ДВС 
электродвигатель и батарея в состоянии обе-

спечить необходимую мощность для движения.  
Поэтому они, в отличие от ДВС, должны быть 
более мощными, а значит, они имеют и большую 
стоимость. Наиболее эффективна последователь-
ная схема при движении в режиме частых оста-
новок, торможений и ускорений, движении на 
низкой скорости. Область использования: тягачи 
с полуприцепами для большегрузных контейне-
ров, большие карьерные самосвалы.

2. Параллельный показан на рисунке 2.

 

Рис. 2. Параллельная схема  
(Mild hybrid – умеренный гибрид)

Здесь ведущие колеса приводятся в движение 
и ДВС, и электродвигателем (который должен 
быть обратимым, т.е. может работать в качестве 
генератора). Для их согласованной параллельной 
работы используется компьютерное управление. 
При этом сохраняется необходимость в обычной 
трансмиссии, и двигателю приходится работать 
в неэффективных переходных режимах. Момент, 
поступающий от двух источников, распределяет-
ся в зависимости от условий движения: в пере-
ходных режимах (старт, ускорение) в помощь 
ДВС подключается электродвигатель, а в усто-
явшихся режимах и при торможении он рабо-
тает как генератор, заряжая аккумулятор. Та-
ким образом, в параллельных гибридах большую 
часть времени работает ДВС, а электродвигатель 
используется для помощи ему. Поэтому парал-
лельные гибриды могут использовать меньшую 
аккумуляторную батарею, по сравнению с по-
следовательными. Так как ДВС непосредственно 
связан с колесами, то и потери мощности значи-
тельно меньше, чем в последовательном гибриде. 
Подобная конструкция достаточно проста, но ее 
недостатком является то, что обратимая машина 
параллельного гибрида не может одновременно 
приводить в движение колеса и заряжать ба-
тарею. Параллельные гибриды эффективны на 
шоссе, но малоэффективны в городе. Несмотря 
на простоту реализации этой схемы, она не по-
зволяет значительно улучшить как экологиче-
ские параметры, так и эффективность исполь-
зования ДВС.

3. Последовательно-параллельный показан на 
рисунке 3.

Эта схема объединяет в себе особенности 
двух предыдущих типов. В схему параллель-
ного гибрида добавляется отдельный генератор 
и делитель мощности (планетарный механизм). 
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В результате гибрид приобретает черты по-
следовательного гибрида: автомобиль трогается 
и движется на малых скоростях только на элек-
тротяге. На высоких скоростях только на элек-
тротяге. На высоких скоростях и при движении 
с постоянной скоростью подключается ДВС. При 
высоких нагрузках (ускорение, движение в гору 
и т.п.) электродвигатель дополнительно подпи-
тывается от аккумулятора, т.е. гибрид работает 
как параллельный. Благодаря наличию отдель-
ного генератора, заряжающего батарею, элек-
тродвигатель используется только для привода 
колес и при рекуперативном торможении. Пла-
нетарный механизм передает часть мощности 
ДВС на колеса, а остальную часть на генератор, 
который либо питает электродвигатель, либо 
заряжает батарею. Компьютерная система по-
стоянно регулирует подачу мощности от обоих 
источников энергии для оптимальной эксплуа-
тации при любых условиях движения. В этом 
типе гибрида большую часть времени работает 
электродвигатель, а ДВС используется только 
в наиболее эффективных режимах. Поэтому его 
мощность может быть ниже, чем в параллель-
ном гибриде.

Полный привод (full hybrid) часто использу-
ется, когда транспортное средство передвигается 
на низких скоростях, не потребляя топливо.

К недостаткам последовательно – параллель-
ного гибрида следует отнести более высокую сто-
имость, в виду того, что он нуждается в отдель-
ном генераторе, большем блоке батарей, и более 
производительной и сложной компьютерной си-
стеме управления.

Комплексные приводы могут быть оборудо-
ваны ультраконденсаторами (ultracapacitor). 
Они сохраняют энергию по принципу электри-
ческого поля между двумя проводящими эле-
ментами. Теоретически он может быть заряжен 
менее, чем за секунду, и его можно будет ис-
пользовать многократно без потерь энергии как 
показано на рисунке 4. В ультраконденсаторе 
в качестве диэлектрика используется титанат 
бария, что дает возможность достигнуть емко-
сти нескольких тысяч фарад при напряжении 
2,5 В. Это позволило добиться высокой плот-
ности энергии – 280 ватт часов на килограмм. 

Их мгновенная плотность мощности достига-
ет 5 кВт/кг. Для сравнения у литий – ионных 
батарей этот показатель составляет 120 Вт/кг.  
Они идеально работают буфером, снабжают 
энергией с минимальной постоянной времени 
и идеально подходят для задач, в которых тре-
буются повторяющиеся пики нагрузки длитель-
ностью от долей секунды до нескольких минут. 
Комплексные приводы имеют систему батарей, 
не требующих внешней подзарядки и долго ра-
ботающих без замены.

 

Рис. 4. Лабораторный тест ультраконденсатора 
10Ф/500В

Для комплексных приводов наиболее прием-
лемым является трехфазный синхронный двига-
тель с постоянными магнитами.

В таких электромеханических системах 
управление двигателем разрешается на основа-
нии информации, полученной от многих датчи-
ков. Центральный компьютер системы получает 
информацию из всех контуров управления:

– какой двигатель должен работать в данный 
момент;

– информацию о состоянии ДВС и электро-
двигателя;

– об ускорении или торможении системы;
– о температуре в характерных точках си-

стемы;
– о состоянии силовой электроники;
– о степени зарядки аккумуляторов либо уль-

траконденсаторов.
Центральный компьютер системы управляет 

главными энергетическими контурами электро-
двигателя, прежде всего преобразователем ча-
стоты (иначе – частотно-регулируемый электро-
привод). В этом случае регулирование скорости 
вращения электродвигателя переменного тока 
производится путем изменения частоты и вели-
чины напряжения. КПД такого преобразователя 
составляет 98%, из сети потребляется практи-
чески только активная составляющая тока на-
грузки. Микропроцессорная система управле-
ния обеспечивает высокое качество управления 
электродвигателем и контролирует все параме-
тры, определяющие возможность развития ава-
рийных ситуаций.

На рисунке 5 показан состав силовой части 
такого преобразователя: входной неуправляемый 
выпрямитель – звено постоянного тока с LC-
фильтром и автономный инвертор напряжения 
и широтно-импульсной модуляцией.

Современные блоки преобразователя постро-
ены на быстрых тиристорах GTO или силовых 
транзисторах IGBT. 

Рис. 3. Последовательно-параллельная схема  
(Full – hybrid – полный гибрид)
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Преимущества силовой установки 
с комплексным приводом:

– простота управления;
– экономия топлива за счет исполь-

зования энергии торможения и работы 
ДВС в оптимальном режиме;

– возможность применения двигате-
лей меньшей мощности;

– снижение вредных выбросов и шу-
мового воздействия.

Выводы и предложения. Одним из 
вариантов решения рационального при-
вода являются комбинированные сило-
вые установки, состоящие из обычного 
ДВС и электродвигателя.Рис. 5. Преобразователь и диаграммы напряжений и токов
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КОМБІНОВАНІ ПРИВОДИ ПОРТОВИХ МАШИН  
БЕЗРЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація
У статті розглядається питання вирішення раціонального приводу комбінованої силової установки пор-
тових машин безрейкового транспорту з мікропроцесорним управлінням. Описано комбіновані силові 
установки, що складаються зі звичайного ДВС і електродвигуна. Викладено принципи взаємодії елек-
тричної і паливної складових гібридних приводів. Наведено лабораторний тест ультраконденсатора 
10Ф/500В. Запропоновано один із варіантів вирішення раціонального приводу.
Ключові слова: гібридні приводи, двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ), електропривод, ультраконден-
сатор, перетворювач.

Gaur T.A., Mashin V.N.
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Odessa National Maritime University

COMBINED ACTUATORS OF PORTABLE MACHINES  
OF UNBELIEVABLE TRANSPORT

Summary
The article deals with the question of the decision of rational drive of the combined power plant of port 
cars of trackless transport with microprocessor control is considered. Combined power plants consisting of 
a conventional internal combustion engine and an electric motor are described. The principles of interac-
tion between electric and fuel components of hybrid drives are outlined. A laboratory test of an ultraca-
pacitor 10F/500V is given. A variant of the rational drive solution is proposed.
Keywords: hybrid drives, internal combustion engine (ICE), electric drive, ultracapacitor, converter.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН  
СОВМЕСТНО С ТЕХНОЛОГИЕЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Дудник А.С.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Чолышкина О.Г., Луцкий М.Г.
Межрегиональная академия управления персоналом

Миру известно множество цифровых валют, которых объединяет технология блокчейн. С каждым днем 
эта технология получает все большее признание, значительно расширяя границы и открывая все новые 
области применения. Сейчас блокчейн используется не только при осуществлении транзакций между 
пользователями, но и в самых различных сферах человеческой деятельности, включая финансовый ры-
нок, игровую индустрию, госуправление и т. д. Различные решения на базе блокчейна часто реализуются 
в сочетании с Интернетом вещей (IoT), технологией Big Data (большие данные), искусственным интеллек-
том (Artificial intelligence, AI) и другими современными технологиями.
Ключевые слова: блокчейн, Интернет вещей, Big Data, искусственный интеллект, безопасность, измерения. 

Постановка проблемы. Блокчейн (от англ. 
block и chain, «цепочка блоков») – распре-

деленная база данных, потенциально доступная 
каждому (рис. 1). В блокчейне нет централизо-
ванного элемента, который мог бы управлять им 
и каким-либо образом вмешиваться в его работу.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В Интернете вещей применяется техноло-
гия RFID. Технология RFID-систем включается 
в себя систему EPC кодирования (в RFID-метку 
EPC записывается при помощи нулей и единиц; 
перевод EPC в нули и единицы называется би-
нарным кодированием EPC) [9, с. 4], систему ра-
диочастотной идентификации и систему инфор-
мационной сети.

Ключевые технологии Интернет вещей: ради-
очастотная идентификация, сенсорные техноло-
гии, нанотехнологии. Среди них RFID-системы 
являются основным компонентом данной техно-
логии. RFID-системы используют пассивный ме-
ханизм сбора данных.

Сегодня технология RFID-систем широко рас-
пространена в США, Европе и Японии. Техноло-
гия Интернета вещей в тестовом режиме нашла 
практическое применение в военной отрасли. 
Управление на морских судах было отдано в ру-
ководство технологии Интернета 
вещей. Особая популярность тех-
нологии получала в розничной 
торговле (безопасность и логисти-
ка) [2, с. 53].

Определение не решённых 
раньше задач общей проблемы. 
Если классическая база данных 
расположена на централизованных 
серверах, принадлежащий какой-
либо организации или физическо-
му лицу, то блокчейн распределен 
среди множества участников сети 
и не может контролироваться ни-
кем из них по отдельности. 

Цель статьи. Целью работы 
является создание концепции об-
леденения технологий блокчейн 
и Интернета вещей, для улучше-

 

Рис. 1. Принцип работы блокчейн

ния работы сети «Умный дом», благодаря обьеде-
нению приимуществ обеих технологий.

Изложение основного материала. Распреде-
ленная архитектура блокчейна обеспечивает вы-
сокую степень безопасности, и даже если часть 
компьютеров сети будет взломана, то это не по-
вредит работе всей системы в целом. В блокчей-
не можно хранить различные данные, которые 
верифицируются специальным оборудованием – 
майнерами.

На основании вышесказанного выделяют 3 ос-
новных архитектуры блокчейн (рис. 2):

•Публичная БЦ (Distributed). Она является 
полностью открытой для участников и каждый 
из них может как осуществлять операции в ней, 
так и участвовать в их администрировании.

•БЦ, принадлежащая консорциуму (Decen
tralized). В таких блочных цепях процедура согла-
сования возлагается на заранее отобранные узлы.

•Частная БЦ (Centralized). Администрирова-
ние и согласование процедур в такой сети осу-
ществляется единым органом.

Механизм взаимодействия с приложениями 
на базе блокчейна напоминает работу с сервисом 
Google Docs, когда несколько человек обладают 
одновременным доступом к документу и могут 
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Рис. 2. Архитектуры блокчейн  

наблюдать за его изменениями в режиме реаль-
ного времени.

Таким образом, блокчейн – это общая, посто-
янно сверяемая, распределенная база данных.

Если разделить историю интернета на этапы, то 
окажется, что сейчас мы находимся в эпоху разви-
тия Интернета вещей (Internet of things, IoT). 

Данная концепция зародилась относительно 
недавно – в 1999 году, но с тех пор изменилось 
многое. За относительно небольшой промежуток 
времени развитие IoT проделало путь от кон-
цепции, до практического применения в самых 
различных сферах жизнедеятельности человека 
(рис. 3).

Простыми словами, IoT – это группа устройств, 
взаимодействующих не только с пользователя-
ми, но и друг с другом.

В качестве примера применения Интернета 
вещей можно взять системы поддержки принятия 
решений на фермах, которые собирают данные о 
почвенных условиях из экологических датчиков, 

 

Рис. 3. История и перспективы интернета вещей

а затем сопоставляют их с историческими данны-
ми, прогнозами цен и погодными условиями. 

Такие системы способны вырабатывать цен-
ные рекомендации фермерам о том, когда са-
жать растения, удобрять конкретные земельные 
участки, начинать собирать урожай и т. д.

Подобных примеров практического примене-
ния Интернета вещей можно привести множество. 

Чаще всего, использование технологий IoT вы-
ражается в новых продуктах и сервисах, способ-
ствующих защите окружающей среды, экономии 
энергии, повышению производительности в про-
мышленности, логистике, сельском хозяйстве, 
улучшению медицинского обслуживания и т. д.

Первое, с чем ассоциируется применение блок-
чейна в сфере Интернета вещей – это безопасность 
и целостность данных. На пример Mirai – ботнет, 
образованный взломанными «умными» устрой-
ствами. Наиболее известный случай (21 октября 
2016 года) – массивная DDOS атака на DNS-
оператора Dyn (рис. 4). В результате огромное ко-
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личество пользователей на время лишились досту-
па в сеть. Некоторые исследователи утверждают, 
что мощность атаки могла достигать 1,2 Тб/c [1]. 

На самом деле, возможности применения тех-
нологии распределенного реестра в IoT гораздо 
шире и глубже, а потому сочетание этих двух 
технологий потенциально может иметь большой 
синергетический эффект [2, c. 40].

Так, по мнению Джона Уилмса из амери-
канской некоммерческой ассоциации компаний 
электросвязи TM Forum, есть ряд сфер приме-
нения, где блокчейн может поддерживать рост 
и развитие IoT. Среди них: противодействие 
мошенничеству, управление идентификацией, 
проведение транзакций, верификация состоя-
ния элементов различных систем, обеспечение 
целостности данных и т. д.

Решения на базе блокчейна и IoT в некоторых 
сферах подразумевают быстрое налаживание вза-
имодействия между несколькими экономическими 
агентами. Эти связи подразумевают возникнове-
ние юридических и финансовых последствий, и, 
что довольно часто, – необходимость формализа-
ции отношений посредством заключения догово-
ра между заказчиком услуги и ее поставщиком 
(Service Level Agreement, SLA). В этом документе, 
который можно поместить в блокчейн, указыва-
ются описание услуги, права и обязанности сто-
рон, требования к качеству и другие существен-
ные сведения. Использование смарт-контрактов 
может позволить системе получать объективные 
сведения о соблюдении экономическими агентами 
условий SLA с последующим установлением соот-
ветствующих поощрений или штрафных санкций 
для участников деловых отношений.

По мнению Джона Уилмса, блокчейн может 
оптимизировать многие процессы и создать но-
вую систему отношений, построенную на дове-

 
Рис. 4. Очаги DDOS атаки Mirai

рии, в которой исключено любого рода мошенни-
чество. Уилмс также считает, что стремительное 
развитие Интернета вещей создает управленче-
ские проблемы, которые не существовали ранее.

Ярким примером сочетания этих технологий 
является Умный дом: умный дом состоит из сле-
дующих трех частей:

• Устройства: все интеллектуальные устрой-
ства, расположенные в доме.

• Local BC (BlockChain): безопасный и закры-
тый BC, который накапливает и хранит показа-
тели измерений в одном (или более) устройстве, 
поддерживающие ресурсы, которые всегда нахо-
дятся в сети. Примером может быть смарт-хаб или 
домашний компьютер. В отличие от Биткойн БК, 
управление которой децентрализовано, местный 
BC централизованно управляется его владель-
цем. Все транзакции, относящиеся к конкретному 
устройство соединены вместе. Владелец несет от-
ветственность за добавление новых устройств соз-
давая начальную транзакцию, которая похожа на 
создание новой монеты в биткойне. владелец также 
может удалить существующее устройство, удалив 
его книгу. Местный БК имеет заголовок полити-
ки, который является списком контроля доступа, 
который позволяет владельцу контролировать все 
транзакций, происходящих в ее доме. Устройства 
могут связываться друг с другом, только если вла-
делец позволяет им сделать это, предоставив им 
общий ключ на основе обобщенного Диффи-Хел-
лмана [4]. Хотя все блоки в BC имеют заголовок 
политики, наиболее обновленный, помещенный 
в заголовок последнего блока, используется для 
проверки и изменения политики. Как и в биткой-
не, транзакции группируются вместе и добывают-
ся в единицах блоки. Однако, в отличие от Bitcoin, 
каждый блок добывается и добавляется к BC без 
POW или других головоломок, чтобы уменьшить 



«Молодий вчений» • № 5 (57) • травень, 2018 р. 182

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
І 

Н
А

У
К

И

связанные с этим накладные расходы. Шахтер до-
бавляет указатель на предыдущий блок, копирует 
политику в предыдущем блочном заголовке в но-
вый блоки соединяет блок с BC. Еще одна разница 
с Биткойном заключается в том, что когда тран-
закция была добавлена в блок, она рассматрива-
ется как истинная транзакция, независимо от того, 
блок заминирован или нет.

• Локальное хранилище. В каждом доме мо-
жет быть дополнительное локальное хранилище 
для хранения данных локально, как показано 
в умном доме на рис. 1. Это может быть локаль-
ный резервный диск.

В дополнение к этим частям, у каждого до-
машнего шахтера есть список ПК, используемых 
для предоставления другим разрешение доступа 
к данным смарт-дома.

 

Рис. 5. Концепция технологии умный дом

Выводы и предложения. Проанализированы 
основные проблемы технологий блокчейн и Ин-
тернет вещей.

Предложена концепция объединения техно-
логий блокчейн и Интернет вещей для создания 
сети «Умный дом».

Предложена архитектура основные компо-
ненты которой включают:

1. Умный дом (или в общем случае – ло-
кальная сеть);

2. Оверлейную сеть;
3. Облачное хранилище.
Выделены основные составляющие архитек-

туры локальной сети умного дома:
• Различные устройства;
• Локальный Блокчейн;
• Локальное хранилище.
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН  
СПІЛЬНО З ТЕХНОЛОГІЄЮ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ  
ДЛЯ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

Анотація
Світові відомо безліч цифрових валют, яких об'єднує технологія блокчейн. З кожним днем ця техно-
логія набуває все більшого визнання, значно розширюючи межі і відкриваючи все нові сфери засто-
сування. Зараз блокчейн використовується не тільки при здійсненні транзакцій між користувачами, 
але і в самих різних сферах людської діяльності, включаючи фінансовий ринок, ігрову індустрію, 
держуправління і т. Д. Різні рішення на базі блокчейна часто реалізуються в поєднанні з Інтернетом 
речей (IoT), технологією Big Data (великі дані), штучним інтелектом (Artificial intelligence, AI) і іншими 
сучасними технологіями.
Ключові слова: блокчейн, Інтернет речей, Big Data, штучний інтелект, безпеку, вимірювання.
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ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY OF BLOCKING APPLICATION  
BETWEEN NETWORK INTERNET TECHNOLOGY  
FOR PROCESSING AND STORAGE OF RESULTS OF MEASUREMENTS

Summary
The world knows a lot of digital currencies, which is combined with the blockade technology. Every day, 
this technology gets more and more recognition, greatly expanding the boundaries and opening up new 
areas of application. Now BlockChein is used not only for transactions between users, but also in various 
fields of human activity, including financial market, gaming industry, state administration, etc. Diffe-
rent solutions based on blockade are often implemented in conjunction with the Internet of Things (IoT), 
technology Big Data (large data), artificial intelligence (Artificial intelligence, AI) and other advanced 
technologies.
Keywords: blockade, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Safety, Measurement.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ З МЕТОЮ ПОШУКУ НАПРЯМІВ 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

Тернова А.С., Григоренко І.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету

Наведено результати експертного оцінювання діяльності салону-магазину «Володарка» м. Вінниці та його 
основних конкурентів за актуальними для споживачів показниками, які дозволили зробити певні висно-
вки щодо вподобань споживачів. Цільова аудиторія – жінки та чоловіки віком 18-23 роки та 24-39 років, 
44% респондентів мають дітей віком від 3-х до 12-ти років. Вони віддають перевагу купівлі одягу у ве-
ликих торгових та торгово-розважальних центрах, здійснюють купівлю речей та оновлюють свій гарде-
роб 1 раз на півроку. Більшість опитуваних (53%) задоволена асортиментом продукції салону-магазину 
«Володарка». Головними фактором впливу на вибір одягу є його ціна та відповідність тенденціям моди. 
Більшість покупців за родом занять та посадою – офісні працівники, студенти, викладачі. Більшість насе-
лення м. Вінниці насамперед цінують економічні характеристики виробів (56% населення, тобто 35%+21%).  
Це пов'язано з низьким рівнем доходу більшої частини населення – менше 1000 грн. на 1 чол. на місяць. 
24% населення на перше місце ставлять ергономічні характеристики виробів і 20% – естетичні.
Ключові слова: швейні вироби, якість, оцінка якості, конкурентоспроможність, оцінка конкурентоспро-
можності, споживчі уподобання, економічні показники, ергономічні показники, естетичні показники. 

Постановка проблеми. В умовах глобалі-
зації ринку проблема якості продукції 

є важливою, тому що тільки високоякісна про-
дукція може бути конкурентоспроможною. Кон-
курентні позиції вітчизняної продукції, в першу 
чергу, зумовлюються споживними властивостя-
ми, які формують якість.

Проблема якості та конкурентоспроможності 
багатогранна і має економічний, науково-тех-
нічний, організаційний, політичний і соціальний 
аспекти. Забезпечення високої якості продукції 
перетворилося у магістральний напрямок со-
ціально-економічного розвитку більшості країн 
світу, в тому числі й України [6]. 

Проблема насичення ринку легкої промисло-
вості, зокрема і швейної галузі, товарами інозем-
ного походження залишається актуальною і сьо-
годні. Поряд із збільшенням імпорту негативний 
вплив має скорочення ввізних митних платежів 
у десятки разів порівняно із реальною ціною. 
Швейні підприємства України не приділяють 
достатньої уваги якості сировини, вподобанням 
та побажанням споживачів, що слугує ще однією 
причиною втрати внутрішнього ринку збуту од-
ночасно зі зниженням купівельної спроможності. 

Не дивлячись ні на що, в Україну продовжує 
надходити продукція швейної галузі зі східних 
країн. Основним каналом розподілу у цій ситуа-
ції є базари, поява яких була викликана зникнен-
ням профільних магазинів із продажу одягу. На 
українських базарах реалізується 70% продук-
ції, яка не контролюється податковими органами 
і не оподатковується, що дає змогу продавцям 
знизити ціну на 20-30%, тоді як легальна продук-
ція стає в таких умовах неконкурентоспромож-
ною [1]. А це, у свою чергу, створює ситуацію, 
коли торгувати товарами іноземного походження 
економічно вигідніше, ніж створювати і реалізо-
вувати вітчизняний продукт. Розвиток пробле-
ми нелегального виробництва швейної продукції 
в Україні доводить, що створювати унікальний 
український продукт економічно недоцільно. 
З впевненістю можна сказати, що 60-70% асор-

тименту продукції вітчизняного виробництва, 
представленої на ринку товарів легкої промис-
ловості, складають підробки світових торгових 
марок і брендів [2].

Досвід як вітчизняного, так і світового бізнесу 
свідчить про те, що завоювання стійких позицій 
на ринку неможливе без ефективного управ-
ління, одним із ключових об'єктів якого є кон-
курентоспроможність продукції. Тому проблема 
підвищення конкурентоспроможності продукції, 
зокрема швейної, на сучасному етапі розвитку 
економіки є надзвичайно актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вагомий внесок у розробку теоретичних і при-
кладних проблем конкурентоспроможності про-
дукції зробили такі вчені, як Богданович К.О. 
[1], Вознюк Т.К. [2], Ліфіц Й.М. [3], Давид Марка, 
Клемент МакГоуен [4], Ходжаян А.О. [6] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Разом з тим деякі аспекти 
цієї складної проблеми трактуються неодноз-
начно і вимагають подальшої розробки, зокрема 
з’ясування поведінки споживачів та виявлення 
споживчих уподобань сучасних клієнтів на рин-
ку модного чоловічого одягу середнього і серед-
ньо-низького цінового сегментів. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
вчення поведінки споживачів та виявлення спо-
живчих уподобань сучасних клієнтів на ринку 
модного чоловічого одягу середнього і середньо-
низького цінового сегментів; сегментування рівня 
якості чоловічих костюмів, виготовлених швейни-
ми підприємствами м. Вінниці; комплексна оцінка 
рівня конкуренції продукції ПАТ «Володарка»; 
розробка пропозицій щодо підвищення конкурен-
тоспроможності вітчизняних швейних виробів.

Виклад основного матеріалу. Вивчення пове-
дінки споживачів та споживчих уподобань сучас-
них клієнтів на ринку модного чоловічого одягу 
середнього і середньо-низького цінового сегмен-
тів проводилося за допомогою анкетування із 
варіантами відповідей. У більшості питань була 
присутня графа для того, щоб покупці могли ви-
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словити власну думку з того чи іншого питан-
ня, а також внести свої побажання й пропозиції. 
Учасниками дослідження стали 100 споживачів. 
Вибірка була сформована із числа відвідувачів 
і покупців салону-магазину «Володарка» у м. 
Вінниці. Опитування проводилось безпосеред-
ньо у торговому залі магазину в період з 01 по 
30 квітня 2018 року.

Комплексна оцінка рівня інтенсивності вну-
трішньогалузевої конкуренції розраховувалась 
як середня сума балів по всіх факторах і підпри-
ємствах (формула 1) [4]:

 
,               (1)

де Kв – показник інтенсивності внутрішньо-
галузевої конкуренції; n – загальна кількість 
підприємств-конкурентів, які аналізуються, 
включаючи підприємство-об'єкт даної роботи; 
V

i,j
 – бальна оцінка i-го фактору для j-го підпри-

ємства; m – загальне число факторів, які врахо-
вуються.

Оцінка рівня якості швейних виробів з ура-
хуванням коефіцієнтів вагомості економічних, 
ергономічних і естетичних характеристик товару 
здійснювалась за формулою 2 [5]:
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та естетичних характеристик оцінюваного і ба-
зового виробів відповідно; n, m, k – кількість зі-
ставних економічних, ергономічних і естетичних 
характеристик.

Первинний аналіз соціально-демографічних 
характеристик вибіркової сукупності показав, 
що до її складу увійшли 82% жінок та 18% чо-
ловіків – це пов'язано з тим, що більшість жінок 
купують одяг для своїх чоловіків без їх участі. 

Представників двох крайніх вікових груп – 
наймолодших і найстарших – навряд чи можна 
віднести до постійних відвідувачів магазину. Від-
відувачі до 18-ти років є клієнтами магазину, але 
їх купівельна спроможність залежить від рівня 
доходів батьків. Клієнти салону-магазину «Воло-
дарка» старші за 56 років купують речі для себе 
рідко, частіше – для дітей та онуків. Отрима-
ні дані свідчать, що найбільшу увагу до товарів 
ПАТ «Володарка» проявляють люди віком від 
18 до 55 років, які складають у сукупності 81,2% 
відвідувачів і покупців. 

Для визначення актуальності нових колекцій 
наступним критерієм дослідження було обра-
но питання щодо частоти оновлення покупцями 
гардеробу.

Більшість опитуваних (40%) здійснює купівлю 
1 раз на півроку, 28 – 1 раз на рік, 22% – рідше, 
ніж 1 раз на рік. Це свідчить про зацікавленість 
міського споживача у модних тенденціях та сво-
єму зовнішньому вигляді.

Упродовж останніх п’яти років можна спо-
стерігати тенденцію зміни цінностей та способу 
життя споживачів: збільшення прихильності лю-
дей до купівлі недорогого якісного модного одя-
гу у магазинах, а не на ринках та лотках, тобто 
у хороших умовах (наявність примірочних кабін, 
продавців-консультантів тощо). 

Торговельні центри (ТЦ) масово обирають-
ся покупцями через зручність розташування 
декількох улюблених магазинів на одній площі 
та під одним дахом, де потрібно зробити кілька 
кроків для знайомства із колекцією іншого мага-
зину. Тим більше ТЦ і торговельно-розважальні 
комплекси (ТРК) орієнтуються на сімейних по-
купців, у тому числі на покупців із дітьми, яких 
приваблюють ігрові кімнати (42%).

Все частіше українці купують одяг в Інтер-
нет-магазинах (частка таких купівель досягає 
11%). Тривале зростання цін і погіршення якості 
товарів змушують шукати альтернативні місця 
для купівель. Інтернет-торгівля в Україні стає 
головним конкурентом звичних магазинів. 

У салоні-магазині «Володарка» значну увагу 
приділяють дотриманню співробітниками стан-
дартів обслуговування клієнтів, кожен працівник 
на посаді продавця-консультанта у перші 2 мі-
сяці обов’язково проходить тренінг «Якісне об-
слуговування» для коректної роботи з клієнтами.  
За результатами анкетування, на питання стосов-
но якості обслуговування у салоні-магазині «Воло-
дарка» отримано наступні результати: задоволені 
якістю обслуговування 69% клієнтів, незадоволені 
13%. Основними зауваженнями були: недостатня 
кількість продавців-консультантів у торговому 
залі. Деякі споживачі скаржилися з факту того, 
що до примірочної кабіни можна за один раз взя-
ти лише 3 вироби. Клієнти цінують у магазині 
ненав’язливий сервіс, уважність з боку персона-
лу, готовність знайти необхідний розмір у іншому 
магазині міста і попросити відкласти одяг для по-
купця. За їх висловами, постійні клієнти до персо-
налу магазинів звертаються нечасто, в основному 
із причини того, що самостійно не можуть відшу-
кати одяг свого розміру.

Молодь часто ставить запитання стосовно тер-
мінів надходження конкретних моделей одягу, які 
вони побачили на сайті підприємства і які їм спо-
добалися. Незалежно від вікової групи респонден-
тів у процесі підготовки до масових та улюблених 
свят споживачі ретельно підходять до процесу 
вибору для себе вбрання в поєднанні із різнома-
нітними аксесуарами. У цей час для персоналу 
особливо активно проводяться тренінги та фото-
сесії із формування закінченого образу клієнта 
і сумісності аксесуарів та вбрання. Так, чоловіки 
частіше за жінок запитують про шкіряні пояси.

За результатами досліджень встановлено, що 
ціна залишається на першому місці серед факто-
рів впливу на рішення про купівлю одягу (33%), 
критерій модності товару також важливий – 26, 
комфорт та зручність займають 20, дизайн – 14, 
натуральність тканин є вирішальною для 7% 
споживачів (рис. 1).

Понад 65% покупців салону-магазину «Во-
лодарка» мають сторінку у соціальній мережі 
Вконтакте, 42 – зареєстровані на сайті Одно-
классники, 28 – користуються Twitter, 35% ша-
нують мережу Instagram.
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Ці дані потрібні для того, щоб скоригувати 
рекламну діяльність підприємства та зробити 
доступними новини, програми та акції салону- 
магазину та ПАТ «Володарка» через інтеграцію 
із соціальними мережами.

Вибірку досліджуваних за родом занять скла-
ли офісні працівники (31%), викладачі (17), сту-
денти (24), робочі спеціалісти (13), домогосподар-
ки (11), безробітні (4%).

З метою пошуку напрямів підвищення рівня за-
доволеності потреб споживачів салону-магазину 
«Володарка» нами було проведено експертне оціню-
вання (експертами виступали фахівці ПАТ «Воло-
дарка» та його фірмового магазину, які оцінили ді-
яльність магазину та його основних конкурентів за 
актуальними для споживачів показниками) (табл. 1).

Для аналізу конкуренти були обрані за кри-
теріями частоти надходження нових колекцій до 
магазинів і наявності чоловічих колекцій одягу 
у магазинах. Дослідження виявило основних кон-
курентів – магазини у м. Вінниці: «Михаил Воро-
нин», «Arber», «Мажор».

Комплексна оцінка рівня конкуренції для до-
сліджуваного підприємства розраховувалась за 
формулою (1).

Оскільки середня сума балів по всіх факторах 
та підприємствах складала 4,150, то інтенсивність 
конкуренції може вважатись високою.

Стосовно маркетингових заходів, що 
використовуються для приваблювання 
та утримання споживачів в магазинах-
конкурентах, були виявлені наступні.

У квітні 2018 року магазин «Михаил 
Воронин» проводив акцію – «Купуй дві 
речі, третю отримай у подарунок» (у по-
дарунок йде одна з трьох речей, яка мен-
ше всіх коштує). Магазини «Arber», «Ма-
жор», «Михаил Воронин» два рази на рік 
проводять розпродаж минулих колек-
цій – взимку і влітку. У магазині «Ми-
хаил Воронин» знижки сягають до 70%, 
у «Arber» – до 50%, у «Мажор» макси-
мальний обсяг знижок становить до 50%. 
Всі конкуренти старанно працюють під 

час знижок над переоформленням своїх вітрин 
із позначенням величини знижки, що діє у мага-
зині, у торгових залах присутні яскраві цінники 
із позначкою акційної ціни чи проценту знижки.

Конкурентоздатність продукції залежить від 
рівня її якості й ціни, тому об'єктивна оцінка 
рівня якості вітчизняних виробів дозволила нам 
визначити першочергові заходи з її підвищення 
та вдосконалення ціноутворення з метою поси-
лення конкурентоспроможності продукції швей-
них підприємств Вінницької області, зокрема 
продукції ПАТ «Поділля» та ПАТ «Володарка».

Існує багато методів оцінки рівня якості ви-
робів. Деколи показник рівня якості прирівнюють 
до показника економічної ефективності виробу. 
На нашу думку, даний метод спотворює оцінку їх 
рівня якості, оскільки залежить від пропорційнос-
ті зміни корисності і витрат. До того ж, часто при 
оцінці рівня якості виробів до оціночних характе-
ристик включають виробничі витрати. Такий під-
хід до оцінки рівня якості неправомірний, оскільки 
споживачів цікавить здатність товару задовольня-
ти їхні потреби та про процес виробництва вони, 
зазвичай, не мають уяви. Тому такі параметри ви-
робництва, як рівень автоматизації, матеріаломіст-
кість, продуктивність безумовно вплинуть на оцін-
ку рівня якості за даним методом, проте ступінь 
задоволеності споживачів виробом вони не змінять.
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Рис. 1. Фактори, які впливають на прийняття рішення  
про купівлю одягу

Таблиця 1
Оцінка конкурентних позицій салону-магазину «Володарка» та його конкурентів

Чинники, що визначають конкурентну 
позицію і конкурентну силу «Володарка»

Конкуренти
«Arber» «Михаил Воронин» «Мажор»

1. Товари
Якість
Асортимент
Споживні властивості
Престиж торговельної марки

5
5
5
4

4
4
5
4

5
5
5
5

3
3
4
3

Сума балів по групі 19 17 20 13
2. Ціна
Прейскурантна ціна
Знижки

5
3

4
4

3
5

5
4

Сума балів по групі 8 8 8 9
3. Система збуту
Інтенсивність збуту
Ступінь охоплення ринку

5
4

5
4

5
5

5
3

Сума балів по групі 9 9 9 8
4. Система просування
Реклама для кінцевих споживачів
Система стимулювання кінцевих споживачів

3
3

3
4

5
4

4
4

Сума балів по групі 6 6 9 8
Загальна сума балів 42 40 46 38
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Рівень якості також можна розрахувати на 
основі визначення рівноефективної ціни. Даний 
метод цілком можна застосувати, але його недо-
ліком є те, що корисний ефект розраховується 
на один основний параметр виробу (якість мате-
ріалу, відповідність моді тощо), але другорядні 
характеристики також впливають на вибір спо-
живача при купівлі товару і тому мають бути 
враховані при розрахунку.

У переважній більшості методів присутні ко-
ефіцієнти вагомості. Будь-який із існуючих спо-
собів визначення коефіцієнтів вагомості не є аб-
солютно об'єктивним і має великий недолік – він 
усереднює вагомість різних характеристик това-
ру для різних споживачів. Таке узагальнення не 
буде задовольняти вимоги жодного із споживачів 
і тому не матиме попиту.

Для різних ринкових сегментів значення коефі-
цієнтів вагомості параметрів товару відрізняються. 
На вимоги споживачів, а, значить, і на величину 
коефіцієнтів вагомості економічних, ергономічних 
та естетичних характеристик виробів впливає ряд 
факторів: рівень доходу споживачів (високий, се-
редній або низький); вік (молодь, люди середнього 
віку, немолоді); стать та місце проживання (сто-
лиця, місто або сільська місцевість). Вочевидь, що, 
чим нижчий рівень доходів споживачів, тим більше 
уваги вони будуть приділяти економічним характе-
ристикам, тобто значення відповідного коефіцієнта 
вагомості буде високим (k

ек
 → 1), і меншим – есте-

тичних (k
ест 

→ 0). Таким чином, чим більшу частку 
у доході споживача займають витрати на експлуа-
тацію товару, тим еластичніше попит за економіч-
ними параметрами і тим менше він реагуватиме на 
зміну естетичних характеристик.

У зв'язку з цим нами було використано ме-
тод оцінки рівня якості виробів відповідно до [5] 
та формулу 2.

Після анкетування, про яке йшлося вище, 
споживачі зі схожими перевагами були об'єднані 

в групи, і на основі офіційних статистичних да-
них розрахована чисельність цих груп.

Контрольним для цього було питання, що ви-
значило характеристики товару, які є найбільш 
переважними для населення.

На основі анкетування ми виділили 6 сегмен-
тів – А, Б, В, Г, Д і Е – залежно від їхніх переваг. 
Результати представлені в табл. 2.

Наочно дані представлені на рис. 2.
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Рис. 2. Структура населення м. Вінниці 
залежно від пріоритету характеристик товару 

(чоловічих костюмів)

Таким чином, більшість населення м. Вінни-
ці насамперед цінують економічні характерис-
тики виробів (56% населення, тобто 35% + 21%).  
Це пов'язано з низьким рівнем доходу більшої 
частини населення – менше 1000 грн. на 1 чол. на 
місяць. 24% населення на перше місце ставлять 
ергономічні характеристики виробів і 20% – ес-
тетичні.

Нами оцінено рівень якості чоловічих кос-
тюмів, вироблених у 2018 році підприємствами  
ПАТ «Поділля» та ПАТ «Володарка» (табл. 3).

Таблиця 2
Результати анкетування щодо вагомості показників властивостей чоловічих костюмів

Сегмент Економічні 
параметри

Ергономічні 
параметри

Естетичні 
параметри Кількість осіб

А (ЕХ>ЕргХ>ЕстХ) 3 2 1 35
Б (ЕХ>ЕстХ>ЕргХ) 3 1 2 21
В (ЕстХ >ЕХ>ЕргХ) 2 1 3 10
Г (ЕргХ>ЕХ >ЕстХ) 2 3 1 9
Д (ЕсгХ>ЕргХ>ЕХ) 1 2 3 10
Е (ЕргХ>ЕстХ >ЕХ) 1 3 2 15

Таблиця 3
Розрахунок одиничного показника якості продукції швейних підприємств м. Вінниці

Показники
Виробники Одиничний показник 

якостіПАТ «Поділля» ПАТ «Володарка»
Економічні характеристики (грн.)
Ціна (грн.) 2224 2438 0,91
Термін експлуатації (років) 3 3 1
Сума зносу (грн./рік) 741 813 0,91
Ергономічні характеристики
Зручність в експлуатації (0-10 балів) 5 8 0,63
Легкість догляду (0-10 балів) 4 7 0,57
Естетичні характеристики
Привабливість (0-10 балів) 2 5 0,25
Колір (0-10 балів) 3 5 0,60
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Встановлено, що за всіма показниками про-
дукція ПАТ «Поділля» поступається виробам 
ПАТ «Володарка».

Представимо розраховані відповідно до запропо-
нованої методики значення показників рівня якості 
костюмів виробництва ПАТ «Поділля» порівняно із 
аналогічною продукцією ПАТ «Володарка» для різ-
них груп споживачів за допомогою табл. 4.

Дослідження показали, що тільки частина 
сегментів А і Б оцінює рівень якості чоловічих 
костюмів виробництва ПАТ «Поділля» вище, ніж 
ПАТ «Володарка». Значення рівня якості зни-
жується по мірі посилення значимості для спо-
живачів естетичних характеристик виробів. Не-
зважаючи на те, що А і Б – найбільш чисельні 
сегменти, витрати на непродовольчі товари, у т. 
ч. одяг, у них незначні, оскільки їх основу скла-
дає населення із низьким рівнем доходів.

Отож, виробники повинні покращувати ерго-
номічні й естетичні характеристики чоловічих 
костюмів, щоб продукція ПАТ «Поділля» змогла 
конкурувати із продукцією ПАТ «Володарка».

При плануванні випуску необхідно врахувати 
всі групи споживачів, оскільки значні суми при-
дбання одягу товари витрачають сегменти із ви-
соким і середнім рівнями доходів.

Одним із способів підвищення естетичних 
властивостей продукції, що випускається, є про-
ведення на підприємстві кон'юнктурних нарад, 
де здійснюється показ нової колекції, розробле-
ної експериментальним цехом. На даний захід за-
прошуються представники великих торговельних 
організацій, які давно працюють із продукцією 
підприємства. Метою такої наради є з'ясування 
думки людей, що мають великий досвід торгів-
лі продукцією підприємства, про кожну з пред-
ставлених моделей в плані їх попиту у покупців. 
Зібрана інформація має систематизуватися пра-
цівниками відділу, у результаті чого буде при-
йматися рішення про присутність даної моделі 
в новій колекції або про її виключення.

Висновки і пропозиції. Важливим заходом, що 
дозволить підвищити ефективність, є розширення 
асортиментної політики магазину. Це пов’язано із 
незадоволеністю споживачів розмірною сіткою 
товарів і відсутністю деколи потрібного розміру. 
У магазині структура асортименту має бути най-
більш раціональною і у повному обсязі задоволь-
няти потреби цільових споживачів. Добре сформо-
ваний асортимент, зазвичай, забезпечує переваги 
торговельному підприємству, однак товарооборот 
можна збільшити і за допомогою іншого дієвого 
заходу, а саме – мерчандайзингу.

Пропонуємо запровадити комплекс заходів 
мерчандайзингу у салоні-магазині «Володарка», 
який включатиме в себе наступні складові:

– покращити якість обладнання, зокрема сте-
лажів;

– зручніше використовувати торговий про-
стір, щоб було легше знаходити потрібні групи 
товарів. Оскільки 60% торгової площі будь-якого 
магазину підприємства задіяне для пересуван-
ня покупців, то при зменшенні цього показника 
можливе уповільнення пересування покупців по 
залу, що може викликати негативні емоції;

– використовувати кольори інтер’єру згідно 
з модними тенденціями сезону, які можуть спо-
нукати до дії, піднімати настрій; 

– потрібно, щоб у приміщенні магазину за-
вжди було свіже повітря без специфічних запа-
хів або з легким ледве помітним ароматом квітів;

– більше слідкувати за чистотою приміщен-
ня, особливо у дощову погоду, бо брудні калюжі 
на підлозі можуть «підмочити» репутацію будь-
якого торгового залу;

– здійснювати купівлі під неголосний музи-
кальний супровід;

– торгову продукцію розміщувати макси-
мально рівномірно відповідно до всього магазину.  
Це основне місце продажу товару, тобто місце, 
де представлений весь асортимент товару. На-
приклад, одяг у магазині представляти відповід-

Таблиця 4
Сегментування рівня якості чоловічих костюмів,  

виготовлених швейними підприємствами м. Вінниці
k

ЕргХ
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

k
ЕХ

k
ЕстХ

 = 1 – k
ЕХ

 – k
ЕргХ

0 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,51 0,53 0,55 0,56 0,58 0,6
0,1 0,52 0,54 0,56 0,58 0,59 0,61 0,63 0,65 0,66 0,68
0,2 0,62 0,64 0,66 0,68 0,69 0,71 0,73 0,74 0,76
0,3 0,72 0,74 0,76 0,77 0,79 0,81 0,83 0,84
0,4 0,82 0,84 0,85 0,87 0,89 0,91 0,92
0,5 0,92 0,94 0,95 0,97 0,99 1,00
0,6 1,02 1,03 1,05 1,07 1,09
0,7 1,11 1,13 1,15 1,17
0,8 1,21 1,23 1,25
0,9 1,31 1,33
1 1,41

Сегмент А (0,9-1 і більше)
Сегмент Б (0,8-0,9)
Сегмент В (0,7-0,8)
Сегмент Г (0,6-0,7)
Сегмент Д (0,5-0,6)
Сегмент Е (0,4-0,5)
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но до специфіки кольорів і вікових вподобань, що 
дозволить краще орієнтуватися споживачеві при 
виборі потрібної моделі тощо.

Таким чином, для забезпечення високого рів-
ня конкурентоспроможності протягом тривалого 

часу потрібне безперервне поповнення набору 
конкурентних переваг, що потребує від менедж-
менту підприємства здійснення неперервного 
процесу продукування та ринкового впрова-
дження інновацій.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Аннотация 
Приведены результаты экспертной оценки деятельности салона-магазина «Володарка» г. Винница 
и его основных конкурентов по актуальным для потребителей показателям, которые позволили сде-
лать определенные выводы относительно предпочтений потребителей. Целевая аудитория – женщины 
и мужчины в возрасте 18-23 года и 24-39 лет, 44% респондентов детей от 3-х до 12-ти лет. Они отдают 
предпочтение покупке одежды в крупных торговых и торгово-развлекательных центрах, осущест-
вляющих покупку вещей и обновляют свой гардероб 1 раз в полгода. Большинство опрошенных (53%) 
довольно ассортиментом продукции салона-магазина «Володарка». Главными фактором влияния на 
выбор одежды являются его цена и соответствие тенденциям моды. Большинство покупателей по роду 
занятий и должности – офисные работники, студенты, преподаватели. Большинство населения г. Вин-
ница прежде всего ценят экономические характеристики изделий (56% населения, то есть 35% + 21%). 
Это связано с низким уровнем дохода большей части населения – менее 1000 грн. на 1 чел. на месяц. 
24% населения на первое место ставят эргономические характеристики изделий и 20% – эстетические.
Ключевые слова: швейные изделия, качество, оценка качества, конкурентоспособность, оценка кон-
курентоспособности, потребительские предпочтения, экономические показатели, эргономические по-
казатели, эстетические показатели.

Ternova A.S., Yryhorenko I.V. 
Vinnitsia Trade and Economic Institute of 
Kyiv National Trade and Economic University

INVESTIGATION OF CONSUMERS' BENEFITS WITH THE AIM  
OF FINDING WAYS OF INCREASING SEWN PRODUCTS COMPETITIVENESS 

Summary
The expert evaluation results of the activity of the showroom “Volodarka” in Vinnytsia and its main com-
petitors in terms of actual consumer indicators allowed to establish that the target audience is women and 
men of 18-23 and 24-39 years old, 44% of respondents have children from 3 to 12 years old. They prefer to 
buy clothes in large shopping and entertainment centers, to buy things and to update their wardrobe once 
in six months. Most of the respondents (53%) are satisfied with the range of the products of “Volodarka”. 
The main factors influencing the choice of clothes are the price and the correspondence to fashion trends. 
Most buyers by occupation and position are office workers, students, and teachers. Majority of the popu-
lation of Vinnytsia primarily value the economic indicators of goods (56% of the population, 35% + 21%).  
This is due to the low income of most people – less than 1000 UAH for 1 person monthly. 24% of the pop-
ulation puts the ergonomic indicators of products on the first place and 20% – aesthetic ones.
Keywords: sewing products, quality, quality assessment, competitiveness, competitiveness assessment, 
consumer preferences, economic indicators, ergonomic indicators, aesthetic indices.
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ  
ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ  

ЩОДО МОНІТОРИНГУ НАЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ 

Яровий О.В.
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Проведено аналіз різних класів і типів існуючих безпілотних літальних апаратів. Розглянуто ряд переваг 
безпілотних літальних апаратів перед пілотованими. Наведено варіант використання безпілотного літаль-
ного апарату для передачі даних між наземним центром управління та базовим блоком системи моніто-
рингу. Розглянуто структуру компоновки безпілотного літального апарату з роботизованим пристроєм. 
Надано рекомендації щодо вибору оптимальних моделей безпілотних літальних апаратів та систем управ-
ління для виконання задач щодо моніторингу наземних об’єктів.
Ключові слова: безпілотний літальний апарат, мультикоптер, система управління, бортовий контролер, 
радіоканал, роботизований пристрій.

Постановка проблеми. На сьогодні біль-
шість існуючих безпілотних літальних 

апаратів (БПЛА) пілотуються вручну, за до-
помогою пультів дистанційного керування, що 
працюють на радіоканалах. При ручному управ-
лінні БПЛА виникають труднощі, пов'язані зі 
спеціальною підготовкою операторів, що будуть 
ними керувати, недостатньою робочою дальністю 
БПЛА, обмеженнями, пов'язаними з погодними 
умовами тощо. Управління БПЛА є завданням 
для підготовленого професіонала. Наприклад, 
в армії США операторами БПЛА стають діючі 
пілоти військово-повітряних сил (ВПС) після річ-
ної підготовки та тренінгу. У багатьох аспектах 
це іноді є складнішим, ніж пілотування літаком. 
Більшість аварій БПЛА виникають через помил-
ки операторів і механічних відмов. За офіційними 
даними на 2017 рік у ВПС США за весь час були 
розбиті 120 літаків безпілотників [1]. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Новим технічним напрям-
ком у світі є побудова мультикоптерів – БПЛА 
з парною кількістю роторів, що обертаються 
діагонально в протилежних напрямках. У разі, 
коли двигунів чотири, такий БПЛА називається 
квадрокоптер. Сам по собі БПЛА є лише час-
тиною складного багатофункціонального комп-
лексу. На відміну від пілотованої авіації для 
БПЛА потрібні додаткові елементи системи за-
безпечення. До них відносяться сам безпілот-
ний апарат, робоче місце оператора, програмне 
забезпечення, лінії передачі даних і елементи, 
необхідні для виконання цілей польоту. На сьо-
годні головним трендом є створення невеликого 
безпілотного квадрокоптера. Основними причи-
нами такого стану речей є можливість простого 
управління, надійність і маневреність. Квадро-
коптери мають великий попит серед авіамо-
делістів, а також знаходять своє застосування 
і в професійній сфері, наприклад в цивільному 
секторі, сільському господарстві, армії, поліції 
та інших силових структурах. В цьому сенсі по-
стає питання щодо вибору оптимальних моделей 
БПЛА та систем управління з метою здійснення 
моніторингу наземних об’єктів.

Мета статті. Основною метою статті є прове-
дення аналізу існуючих БПЛА (дронів, мульти-

коптерів, квадрокоптерів, гексакоптерів) різних 
класів і типів з метою вибору оптимальних мо-
делей БПЛА та систем управління для виконан-
ня задач щодо моніторингу наземних об’єктів.

Виклад основного матеріалу. Спектр за-
стосування безпілотних літальних апаратів 
в цивільному секторі не обмежений, але при 
нинішньому стані правової бази щодо викорис-
тання повітряного простору виконання польотів 
ускладнено. В інтересах народного господарства 
БПЛА можуть застосовуватися в наступних об-
ластях: 

– ведення пошукових робіт; 
– виконання геологічної розвідки; 
– аерозйомка місцевості; 
– виконання авіаційних хімічних робіт; 
– моніторинг територій і об'єктів; 
– ведення відеоспостереження. 
Безпілотні літальні апарати мають ряд пере-

ваг перед пілотованими, а саме: 
– для виконання одних і тих же завдань, лег-

кі безпілотні апарати обходяться набагато де-
шевше пілотованих літаків, які потрібно осна-
щувати системами життєзабезпечення, захисту, 
кондиціонування тощо;

– треба готувати пілотів, а це коштує вели-
ких грошей і значного часу. У підсумку вихо-
дить, що відсутність екіпажу на борту істотно 
знижує витрати на виконання того чи іншого 
завдання, а також підвищується корисне наван-
таження апарату;

– на відміну від пілотованих літаків, маши-
нам без пілота не потрібні аеродроми; 

– важливою перевагою при використанні сис-
тем автоматичного і напівавтоматичного управ-
ління можна вважати виключення людського 
фактору при виконанні поставленого завдання.

Для забезпечення завдань спостереження за 
поверхнею Землі в реальному масштабі часу 
в процесі польоту і цифрового фотографування 
обраних ділянок місцевості, включаючи важко-
доступні ділянки, а також визначення коорди-
нат досліджуваних ділянок місцевості БПЛА 
повинен містити в своєму складі:

– супутникову навігаційну систему (GPS); 
– пристрої командно-навігаційної радіолінії 

з антенно-фідерним пристроєм; 
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– пристрій обміну командною інформацією; 
– бортову цифрову обчислювальну машину. 
Залежно від класу БПЛА корисне наванта-

ження може доповнюватися різними видами 
радіолокаційних станцій (РЛС), датчиками еко-
логічного, радіаційного та хімічного моніторингу. 
Комплекс управління БПЛА є складною систе-
мою, яка має багаторівневу структуру і основне 
завдання якої є забезпечення виведення БПЛА 
у заданий район і виконання операцій відповід-
но до польотного завдання, а також забезпечен-
ня доставки інформації, отриманої бортовими 
засобами БПЛА, на пункт управління. 

Розглянемо БПЛА, контроль і управління яко-
го здійснюється на базі контролера Аrdupilot megа 
2560, створеного для застосування в автономних 
літальних апаратах, автомобілях або судах [2]. 
Бортовий комплекс «Аrdupilot» є повнофункціо-
нальним засобом навігації, контролю і управління 
безпілотного літального апарату літакової схеми. 

Комплекс забезпечує: визначення навігацій-
них параметрів, кутів орієнтації і параметрів 
руху БПЛА (кутових швидкостей і прискорень), 
навігацію і управління БПЛА при польоті по за-
даній траєкторії; стабілізацію кутів орієнтації 
БПЛА в польоті, видачу в канал передачі теле-
метричної інформації про навігаційні параметри 
та кути орієнтації БПЛА. 

Центральним елементом бортового комп-
лексу «Аrdupilot» є малогабаритна інерціальна 
навігаційна система (ІНС), інтегрована з прий-
мачем супутникової системи навігації. Побудо-
вана на базі мікроелектромеханічних датчиків  
(гіроскопів і акселерометрів) за принципом ІНС, 
система є унікальним високотехнологічним ви-
робом. Вбудований датчик статичного тиску за-
безпечує динамічне визначення висоти і швид-
кості. Типовий варіант бортового контролера 
для мультикоптера наведено на рис. 1.

 Рис. 1. Бортовий контролер для мультикоптера

Склад бортового комплексу: 
– блок інерціальної навігаційної системи; 
– приймач супутникової навігаційної систе-

ми (СНС); 
– блок автопілота; 
– накопичувач льотних даних; 
– датчик повітряної швидкості. 
Комплекс сумісний з радіоканалом імпуль-

сно-кодової модуляції (ІКМ) і дозволяє управля-
ти БПЛА як в ручному режимі зі стандартного 
пульта дистанційного керування, так і в авто-
матичному по командам автопілота.

Автопілот здатний одночасно стабілізувати 
політ і управляти навігацією, що усуває необ-
хідність в окремій системі стабілізації. Автопі-
лот підтримує режим "дистанційно керованого 
польоту" ("fly-by-wire"). Плата розроблена на 
базі 16 МГц мікроконтролера Аtmegа. Зв'язок 
з контролером здійснюється за допомогою анало-
гового приймача «HITEC RCD 9500». «Аrdupilot» 
обраний через можливість вільно коригувати 
код і вносити зміни в алгоритм. Також однією 
з причин його обрання є доступність на ринку. 
Забезпечення автоматичного зльоту і посадки 
це зручний спосіб упорядкування. Є також по-
вна підтримка симуляторів Xplаne [3] і Flight 
Geаr [4]. 

Міжнародною асоціацією по безпілотним сис-
темам AUVSI (Association for Unmanned Vehicle 
Systems International) була запропонована уні-
версальна класифікація БПЛА, яка об'єднує ба-
гато критеріїв.

Для здійснення моніторингу наземних 
об’єктів найбільше підходять мультикоптери, 
які мають високу маневреність та керованість, 
просту конструкцію і можуть виконувати бага-
то різних функцій, потребують досить простих 
навичок керування при відносно невисокій вар-
тості. 

На рис. 2, рис. 4–7 показані різні варіанти 
конструкцій квадрокоптерів із підвіскою для 
відеокамер. На рис. 3 демонструється схема 
мультикоптера з шістьма гвинтами – гекса-
коптер. Максимальна кількість несучих гвинтів 
принципово не обмежується, але в реалії об-
межується вісьма силовими двигунами з мір-
кування оптимального використання живлен-
ня бортовими пристроями та гвинтомоторною 
групою [5]. 

 
Рис. 2. Приклад серійної моделі квадрокоптера  

для цивільних задач моніторингу

 Рис. 3. Приклад гексакоптера класу «mini»  
з зовнішньо підвішеним вантажем
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Чим більше двигунів – тим більше живлен-
ня потребує апарат і тим більша повинна бути 
ємність батарей. Але чим більше двигунів, тим 
більше вантажопід’ємність апарату та менше 
польотний час і тим меншу дальність може по-
долати безпілотник. В той же час, чим більше 
обертів двигунів в одиницю часу, тим більше 
вантажопід’ємність і тим вище може піднятися 
БПЛА. В протилежність останнього, чим біль-
ше двигунів, тим складніше керування апара-
том, збільшуються його габарити, а як наслідок 
збільшується «парусність». Пориви вітру на 
висоті можуть частіше перевертати літальний 
апарат, «здувати» його з курсу і для підтримки 
заданого напрямку польоту буде витрачатися 
більше живлення.

Для мультикоптерів важливою характерис-
тикою є кількість гвинтів. Вважалося, що кіль-
кість гвинтів впливає на стабільність польоту. 
Так коптери з 8-ю гвинтами літали набагато 
стабільніше 4-х і 6-ти гвинтових, але на сьогод-
нішній день, завдяки розвитку алгоритмів по-
льоту, всі коптери літають однаково стабільно, 
навіть в разі відмови одного з гвинтів. Більшість 
моделей БПЛА використовують електродвигу-
ни. Характеристики двигуна відповідають за 
максимальну дальність і час польоту. Електро-
двигуни живляться від акумуляторних бата-
рей різного типу і залежать від розмірів БПЛА. 
Компактні моделі можуть провести в повітрі 
40 хвилин, а великі моделі до 4 годин, долаючи 
відстань до 300 км.

Максимальна і крейсерська швидкість впли-
вають на можливість використання БПЛА в ві-
тряну погоду і на продуктивність зйомки. Серед-
ня крейсерська швидкість невеликих моделей 
становить близько 50-60 км/год., швидкість 
більших моделей становить близько 100 км/год. 
Обмеження використання БПЛА за швидкістю 
вітру при старті і посадці в середньому склада-
ють близько 10 м/с. 

Для зв'язку з БПЛА під час польоту вико-
ристовуються радіоканали. Частоти таких кана-
лів варіюють від 433 МГц до 2,4 ГГц. Іноді за 
допомогою радіоканалу передають відео та фо-
томатеріали, отримані під час зйомки. Розмір 
і кількість антен, їх конструкція впливають на 
аеродинаміку, в першу чергу для Платформи 
тактичної підтримки (ПТП).

Основним критерієм вибору схеми БПЛА 
і ПТП повинні бути перелік їх функцій і завдань, 
що вони повинні виконувати, дальність і висота 
польотів, а таж вимоги до вантажопід’ємності 
корисного вантажу та можливого бортового об-
ладнання.

На БПЛА може встановлюватися платформи 
з відео обладнанням і роботизований пристрій 
для виконання наземних операцій із обраними 
об’єктами сервісного маніпулювання. В остан-
ньому варіанті використовується робот-маніпу-
лятор, який може захопити об’єкт і перемісти-
ти його завдяки квадрокоптеру в задану точну 
простору або на базу управління, може заміря-
ти його вагу, габарити, температуру, інші фізи-
ко-хімічні показники чи визначити радіологічні 
характеристики навколишнього середовища [5]. 

Крім фотокамер на борт БПЛА можуть бути 
встановлені інші прилади, такі наприклад як те-

 
Рис. 4. Приклад квадрокоптера із зовнішньою 

підвіскою з курсовою камерою

 
Рис. 5. Приклад конструкції БПЛА рамкового типу

 
Рис. 6. Приклад мініквадрокоптера  

без відеокамери і підвіски

 
Рис. 7. Квадрокоптер Inspire 1 V2.0  

з відеокамерою на керованій платформі
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пловізор, лазерний сканер, відеокамера. Вико-
ристовуючи ці прилади є можливість вирішува-
ти виробничі завдання, пов'язані з моніторингом 
та технічним діагностуванням об'єктів.

Критерії вибору можна визначити також 
виходячи з виду робіт щодо моніторингу за-
явлених об’єктів. Якщо розглядаються моделі 
для високоточних вимірювань, то відеоматеріал 
повинен відповідати чинній нормативній доку-
ментації для фотограмметричних, геодезичних 
та землевпорядних робіт. 

Після виготовлення робочого зразка роботи-
зованого пристрою, вага якого не повинна пе-
ревищувати 800 г, оснащення БПЛА курсовою 
камерою та камерою наземного моніторингу, 
підбору для них підвісок, визначення з батарея-
ми живлення, антенними блоками, які викорис-
товуються для передачі відеопотоків і потоків 
даних та телеметрії на НЦУ, вибору реальних 
двигунів, можна буде конкретизувати всі пара-
метри базового блоку. 

При таких обумовлених даних можемо обра-
ти схему квадрокоптера, яка задовольняє озна-
чені вимоги при заданих обмеженнях для БПЛА.

Блок ПТП повинен відповідати меншій кіль-
кості критеріїв – максимальний польотний час, 
стабільність висоти «баражування», можли-
вість ретрансляції потоків управління на БПЛА 
з НЦУ та ретрансляції відео і телеметрії у зво-
ротному напрямку, включаючи загоризонтний 
варіант. У цьому випадку можна зазначити, 
що оптимальним варіантом для реалізації ПТП 
є квадрокоптер вагою 1-2 кг, швидкістю польоту 
50-60 км/год., максимально досяжною висотою 
польоту 4-5 км, з підняттям корисної ваги до 
2-2,5 кг.

Для ПТП важливим є також аеродинамічні 
характеристики, які можуть впливати на по-
льотну стійкість і, відповідно на стабільність 
ретрансляції потоків даних та відео між БПЛА 
і НЦУ.

Для створення безпілотних мобільних засобів 
моніторингу наземних об’єктів і загоризонтно-
го керування, що включають роботизовані при-
строї з інтелектуальними компонентами, необ-
хідно розробити:

– нові методи оптимізації по-
льотних маршрутів з урахуван-
ням результатів комп’ютерного 
моделювання на емуляторі ре-
жимів пілотування, тестових 
параметрів базового модуля 
та його наявної компоновки;

– нові методи аеромобільно-
го збору моніторингових даних 
з вибором оптимального мето-
ду, з точки зору комплексної 
ефективності виконання моні-
торингового завдання, з метою 
зменшення впливу різноманіт-
них дестабілізуючих впливів 
і зовнішніх факторів;

– нові способи і засоби за-
горизонтного керування БПЛА 
з використанням функціональ-
но спеціалізованої ПТП, вклю-
чаючи можливість віддаленої 
корекції чи зміни польотного 

завдання з пункту наземного керування безпо-
середньо під час польоту БПЛА;

– нові компоненти системи аеромоніторин-
гу на основі серійного БПЛА чи квадрокоптера 
і наземної підсистеми збору, обробки та нако-
пичення моніторингової інформації та проведені 
випробування системи;

– нові алгоритми та програмні продукти по 
загоризонтному пілотуванню, по первинній об-
робці моніторингових даних, по накопиченню, 
індексації та збереженню даних;

– методичні рекомендації по проведенню ви-
пробувань та ефективному використанню сис-
тем моніторингу наземних об’єктів на основі 
безпілотних аеромобільних засобів з викорис-
танням ПТП.

У разі використання загоризонтного принци-
пу управління і моніторингу, базова схема буде 
мати вигляд, який представлено на рис. 8.

Для управління у випадку відсутності пря-
мого зв’язку між БПЛА і НЦУ, або входу в зону 
нестійкого зв’язку, виникає необхідність у ви-
користанні високої мачти антени НЦУ або вико-
ристання супутникових каналів зв’язку. Потрі-
бен додатковий аналіз ефективності наземних 
антен в залежності від їх конструкції, висоти 
підйому та діапазону частот. 

Треба зазначити, що доступні канали супутни-
кових хабів, як правило, малошвидкісні і дорогі.

Можливий варіант використання іншого 
БПЛА для передачі потрібних даних між НЦУ 
та базовим блоком системи моніторингу. Така 
схема показана на рис. 9 і пропонується для ви-
рішення цієї проблеми. 

Можливо вирішення також задачі управ-
ління роботизованим пристроєм, коли об’єкт 
сервісної роботи знаходиться, наприклад, за 
будівлею, яка екранує радіопромінь, чи на дні 
впадини, коли можуть бути відлуння радіопро-
мінів керування.

Спрямувавши ПТП в іншу зону його бара-
жування, можна відновити стійкий зв’язок між 
НЦУ та БПЛА і виконати заявлені програмні 
завдання.

Таку схему загоризонтного управління мож-
на використовувати для оптимізації зони вильо-

 

Захищена лінія 
зв’язку 

НЦУ 

Завдання 

Рис. 8. Базова схема загоризонтного принципу управління і моніторингу
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ту БПЛА за межі зони стійкого зв’язку з ПТП, 
якщо перебазовувати ПТП по мірі віддалення 
БПЛА в нову зону баражування, чим мож-
на значно збільшити дальність польоту БПЛА 
і розширити зону його застосування в задачах 
моніторингу наземних об’єктів і для виконання 
роботом відповідних сервісних робіт.

Розробка компоновки БПЛА з роботизованим 
пристроєм полягає у наступному:

По-перше, БПЛА з роботизованим пристро-
єм має традиційні блоки та системи, якими 
оснащуються такі пристрої: 3-х осевий гірос-
коп, 3-х осевий акселерометр та барометричний 
висотомір, які через АЦП надають сигнали про 
режим польоту до головного процесора обробки 
даних та управління, до якого через блок кому-
тації також поступають сигнали з GPS прийма-
ча, магнітометра та радіомодема. Останній через 
антену отримує з НЦУ команди управління опе-
ратора на частоті 2,4 Ггц. 

По-друге, для усунення можливості зіткнен-
ня квадрокоптера з Землею, до блока комутації 
підключено ультразвуковий висотомір.

Головний процесор здійснює інтеграцію 
отриманих сигналів та управляє регулятора-
ми обертів двигунів, керуючи польотом БПЛА. 
Він отримує дані безпосередньо від процесора 
управління роботом. Крім того, головний проце-
сор і процесор управління роботом взаємодіють 
для забезпечення автономної роботи роботизо-
ваного пристрою, коли неможливе дистанційне 
керування роботом.

Блок телеметрії формує потік телеметрич-
них даних щодо параметрів і режимів роботи 
БПЛА та роботизованого пристрою. Цей блок 
передає потік даних через передавач телеметрії 
і антенну систему телеметрії. Телеметрична ін-
формація не потребує широкого каналу зв’язку, 
тому можна використовувати в якості каналів 
передачі даних відносно низькочастотні канали. 

Через антенну систему з широкочастотною 
полосою потоки змішаних даних та відео з кур-

Рис. 9. Загальна інформаційна структура управління і моніторингу

сової камери, а також потік 
з відеокамери моніторингу на-
земних об’єктів, передаються 
з високою швидкістю на НЦУ. 
Відеодані з обох камер прохо-
дять попередню обробку зобра-
жень і форматування у відео-
процесорах.

Для управління роботою ві-
деокамер БПЛА для кожної 
камери використовуються своя 
система керування, які управ-
ляються командами, що форму-
ються в головному процесорі на 
основі команд оператора та опе-
ративних даних про наземні 
об’єкти моніторингу [5].

БПЛА також комплектуєть-
ся одним чи двома акумулято-
рами для живлення описаних 
пристроїв та роботизованого 
пристрою. В комплекті може 
бути також радіомаяк для по-
легшення розшуку БПЛА при 
аварійних посадках та, нештат-
них ситуаціях з роботизованим 

пристроєм.
На рис. 10 показано основні компоненти 

БПЛА, а також структуру компонентів робо-
тизованого пристрою, яка складається з про-
цесора управління роботом, систем управлін-
ня маніпулятором і управління безпосередньо 
виконавчим органом, а також системою агре-
гації сигналів з сенсорів. У разі необхіднос-
ті базовий блок оснащується тепловізором 
та відповідним контролером для обробки його 
даних.

Процесор управління роботом отримує сиг-
нали від сенсорної системи робота і формує, 
відповідно до закладених в нього алгоритмів, 
команди управління для сервоприводів мані-
пулятора та системи управління виконуючим 
пристроєм робота. У випадку реалізації авто-
номного режиму роботи робота використову-
ються типові програми керування роботом, які 
зберігаються в спеціальній кеш-пам’яті про-
цесора управління роботизованого пристрою 
і завантажуються в цей процесор на період дії 
автономного режиму роботи. В такому режимі 
роботи обмін даними між головним процесором 
обробки даних і управління БПЛА та проце-
сором управління роботом не переривається, а 
навпаки, збільшується в сторону інтенсивності 
взаємодії.

Висновки і пропозиції. Проведений в статті 
аналіз різних класів і типів існуючих БПЛА, а 
також ряд переваг безпілотних літальних апара-
тів перед пілотованими, дає можливість надати 
рекомендації щодо вибору оптимальних моде-
лей БПЛА та систем управління для виконан-
ня задач щодо моніторингу наземних об’єктів.  
Варіант використання БПЛА для передачі даних 
між наземним центром управління та базовим 
блоком системи моніторингу, а також структура 
компоновки БПЛА з роботизованим пристроєм, 
які наведені в статті, пропонується також вва-
жати базовими при виборі оптимальних моде-
лей БПЛА. 
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Рис. 10. Структура компоновки БПЛА
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ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ПО МОНИТОРИНГУ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Аннотация
Проведен анализ различных классов и типов существующих беспилотных летательных аппаратов. 
Рассмотрен ряд преимуществ беспилотных летательных аппаратов перед пилотируемыми. Приведен 
вариант использования беспилотного летательного аппарата для передачи данных между наземным 
центром управления и базовым блоком системы мониторинга. Рассмотрена структура компоновки бес-
пилотного летательного аппарата с роботизированным устройством. Даны рекомендации по выбору 
оптимальных моделей беспилотных летательных аппаратов и систем управления для выполнения за-
дач по мониторингу наземных объектов.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, мультикоптер, система управления, бортовой 
контроллер, радиоканал, роботизированное устройство.
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UNIT AND CONTROL SYSTEMS FOR IMPLEMENTATION  
OF TASKS FOR MONITORING GROUND OBJECTS

Summary
The analysis of various classes and types of existing unmanned aerial vehicles is carried out. A number of 
advantages of unmanned aerial vehicles in front of manned aircraft are considered. A version of the use of 
an unmanned aerial vehicle for data transmission between the ground control center and the base unit of 
the monitoring system is given. The structure of the layout of an unmanned aerial vehicle with a robotic 
device is considered. Recommendations are given on the selection of optimal models of unmanned aerial 
vehicles and control systems for performing tasks to monitor land-based facilities.
Keywords: unmanned aerial vehicle, multicopter, control system, on-board controller, radio channel,  
robotic device.
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ГРЕЦЬКИЙ ЕТНОС В ОДЕСІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ 

Щербина Н.Ф.
Одеський національний економічний університет

У статті висвітлюються деякі аспекти історії грецького етносу в Одесі та його сучасного стану. Розгляда-
ються місце та роль грецької громади, її визначних представників у заснуванні, становленні та розвитку 
міста на Півдні України. Подаються особливості формування культури, соціально-економічних відносин 
в умовах поліетнічності краю. Аналізуються процеси життєдіяльності етнічних греків за імперської та 
тоталітарної доби, співвідношення їх досягнень і втрат у складних історичних реаліях. Пропонуються 
авторські узагальнення і висновки щодо збереження етнонаціональної та культурної багатоманітності 
регіону, використання позитивного досвіду минулого у новітньому державотворенні, зокрема в процесах 
європейської інтеграції України. 
Ключові слова: етнос, багатоманітність, діалог культур, порозуміння, толерантність, державотворення, 
грецька громада, національні особливості, міське господарство, меценатство, європейський вибір, історич-
ний досвід, інтеграційні процеси. 

Постановка проблеми. Україна, будучи по-
ліетнічною державою, має особливу увагу 

приділяти відносинам між представниками різ-
них культур. Сприйняття культурної багатома-
нітності як національного багатства країни, як 
даності новітнього державотворення, як власної 
історичної спадщини, як природної перспекти-
ви розвитку постає завданням стратегічної ваги. 
Творення сучасної української політичної нації, 
її консолідація довкола базових цінностей умож-
ливить збереження і подальший поступ України 
як цивілізованої європейської держави. За всі-
єї дискусійності поняття «мультикультуралізм», 
суперечливості результатів відповідної політики 
в світі, саме його засади видаються реальною па-
радигмою українського поступу у ХХІ столітті. 
Особливого значення питання міжкультурного 
діалогу набуває на Півдні країни, населеному 
десятками народів та етнічних груп. Серед них 
і грецький етнос, що в сузір’ї національних мен-
шин Одеської області входить до десятки най-
більш чисельних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Певним аспектам даної проблематики присвя-
чені окремі наукові праці вітчизняних і зару-
біжних дослідників. Серед них, зокрема, Н. Те-
рентьєва, Л. Шкляр, що розглядають грецьку 
громаду в цілому по Україні, В. Чишко, М. Кли-
менко, О. Брайчевська, Я. Іщенко, М. Дмитрі-
єнко (біографічні словники, етнічна історія 
грецької спільноти України у бібліографічних 
довідниках). Досліджуються місце та роль греків 
в історії регіонів України – Криму (В. Харабуга, 
Г. Гржибовська), Дніпропетровщини (Д. Алманов, 
О. Катічев, В. Трофимович), Одещини (Л. Бе-
лоусова, Т. Волкова, Г. Малинова, В. Харковен-
ко, І. Сапожников, А. Мартиненко, А. Паніван, 
М. Батурина, А. Бух, І. Ниточко, грецький автор 
С. Парадісопулос). Наукові розвідки Є. Чернухі-
на присвячені Грецькому Ніжинському братству 
з точки зору історіографії та джерельної бази, 
М. Араджіоні досліджує грецькі общини Криму, 

Приазов’я в історіографічному вимірі їхньої ет-
нічної культури Нового і Новітнього часу, а також 
це роботи Л. Якубової, М. Абдуллаєвої, А. Гедьо. 
Історія греків Північного Причорномор’я, їх вне-
ску у господарський і культурний розвиток краю 
і Одеси зокрема, потребують подальшого погли-
бленого вивчення та осмислення з огляду на ак-
туальні завдання сьогодення. 

Мета статті. Ґрунтуючись на вже існуючому 
рівні розробки даної проблематики, її осмислення 
у попередніх працях, висвітлити деякі аспекти 
історії грецького етносу в Одесі та його сучасного 
стану, розглянути місце та роль грецької громади, 
її визначних представників у заснуванні, станов-
ленні та розвитку найбільшого південноукраїн-
ського міста. Метою є також аналіз особливостей 
формування культури, соціально-економічних 
відносин в умовах поліетнічності краю, процесів 
життєдіяльності етнічних греків за імперської 
та тоталітарної доби, співвідношення їх досяг-
нень і втрат у складних історичних реаліях. Крім 
того, автор вважає своєю метою запропонувати 
власні узагальнення та висновки щодо збережен-
ня етнонаціональної та культурної багатоманіт-
ності регіону, використання позитивного досвіду 
минулого у новітньому державотворенні, зокре-
ма в процесах європейської інтеграції України. 

Виклад основного матеріалу. Давні елліни 
розселилися у Північному Причорномор’ї з I ти-
сячоліття до нашої ери, тому грецьке населення 
Півдня України фактично можна вважати одним 
з корінних народів. Грецька колонізація Північ-
ного Причорномор’я розпочалась ще за античних 
часів, будучи пов’язаною з бурхливим зростан-
ням давньогрецьких полісів. У пошуках кращо-
го життя та родючих незайнятих земель іонічні 
греки, переважно вихідці з міста Мілета у Малій 
Азії, відправились до берегів Понту Євксинсько-
го. Втім, вагому роль у колонізації Чорномор-
ського узбережжя відіграли жителі й інших ре-
гіонів Еллади. Узбережжя Чорного моря повною 
мірою відповідало вимогам, які тодішні елліни 
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висували щодо територій майбутніх поселень. 
Зокрема, ґрунти мали бути достатньо родючими, 
зручними для повсякденного буття, з наявністю 
надійних джерел питної води, із придатними га-
ванями. На Одещині збереглись деякі пам’ятки 
тієї блискучої цивілізації, зокрема Тіри, Ніконія. 
Проте найбільш раннім осередком розселення 
давніх еллінів на теренах України став острів 
Левке, нині відомий як острів Зміїний. Він був 
також досить широко відомим завдяки розташо-
ваному на ньому святилищу Ахілла. Відзначимо, 
що протягом останніх років українськими архео-
логами було знайдено ще немало артефактів, що 
засвідчили факти перебування греків на одеській 
землі з найдавніших часів. 

У XVIII столітті потужним стимулом посилен-
ня процесів переселення греків стала політика 
Російської імперії, яка до кінця століття підпо-
рядкувала собі переважну частину українських 
земель. Намагаючись освоїти південні території, 
що нині належать Україні, російський уряд за-
охочував грецьку еміграцію, надаючи колоністам 
різні пільги. Одними з перших грецьких пере-
селенців у південні, причорноморські регіони 
України були добровольці, що брали участь на 
боці Росії в кількох російсько-турецьких війнах 
другої половини XVIII століття. Вже безпосеред-
ньо на теренах імперії з них створювались грець-
кі військові формування з метою убезпечити нові 
кордони держави. Так, зокрема з’явився Бала-
клавський грецький батальйон, який проіснував 
з 1784 по 1859 рік, а також Одеський грецький 
дивізіон 1795–1819 рр., що стали відомими завдя-
ки своїй доблесті у складі військових формувань 
Російської імперії. За грецькими волонтерами 
в Північне Причорномор’я переселялись грецькі 
купці, ремісники, представники аристократич-
них родин. Врешті етнічні греки склали значну 
частину населення Одеси з часу заснування міс-
та у 1794 році. За різними оцінками вони склада-
ли до 10-15% місцевих мешканців. У соціальному 
плані це були передовсім заможні купці, підпри-
ємці, представники впливових торгівельних до-
мів, таких як Раллі, Маразлі, Родоканакі, Севас-
топуло. Їхні торгівельні фірми посідали провідні 
позиції у характерному для цього краю продажі 
зерна на експорт. 

Слід зазначити, що у межах своєї громади 
одеські греки займалися активною релігійною, 
просвітницькою, благодійною діяльністю. Так 
у 1808 році в місті була відкрита грецька церква 
Святої Трійці. Згодом, у 1816 році за фінансо-
вої підтримки низки грецьких фірм і приватних 
осіб було засновано грецьке комерційне учили-
ще. Даний навчальний заклад, у якому могли 
безкоштовно навчатися не лише етнічні греки, 
а й представники інших національностей, на-
був значного авторитету серед грецької громади 
та поза нею. В училищі викладались як спеціалі-
зовані економічні, юридичні дисципліни, так і гу-
манітарні предмети. У 1894 році згідно царського 
указу училище отримало статус юридичної осо-
би, тим самим долучившись до найбільш відомих 
навчальних закладів Російської імперії. 

Відзначимо той факт, що завдяки актив-
ній меценатській підтримці грецьких підпри-
ємців Одеси місто у XIX столітті перетворило-
ся на один з центрів грецької освіти в діаспорі.  

Так, якщо у 1821 році у місті нараховувалось 
лише п’ять грецьких шкіл, то у 1823 році в 23-х 
школах навчалося 2778 учнів. 

Міцні фінансові позиції зумовили формуван-
ня міської грецької аристократії, представники 
якої увійшли до складу органів муніципальної 
адміністрації. Видатне місце в історії Одеси по-
сідає Григорій Маразлі, який з 1878 по 1895 рр. 
обіймав посаду Одеського міського голови. Про-
тягом цього часу Г. Маразлі збудував близько 
40 громадських та навчальних закладів, підпри-
ємств, культурно-просвітницьких установ. З його 
діяльністю пов’язана поява в Одесі трамвая, 
газового освітлення, будівництво центрального 
поштамту. За сприяння Г. Маразлі будувались 
притулки для ночівлі, недорогі їдальні та лікар-
ні для незаможних городян. Заслуги Г. Маразлі 
були відзначені багатьма державними орденами 
та нагородами Російської імперії [14, с. 211]. 

Концентрація в Одесі грецької торгівельно-ку-
пецької, політичної аристократії, представників 
інших соціально активних прошарків створила 
передумови для виникнення грецької політичної 
організації національно-визвольного напрямку. 
Цьому також сприяло прикордонне розташуван-
ня міста й протекціоністська політика Російської 
держави. У 1814 році представники грецького 
купецтва – Ніколаос Скуфас, Афанасіос Цакалов 
та Еммануїл Ксантос заснували таємне товари-
ство «Філікі Етерія», яке відіграло головну роль 
в підготовці та організації визвольної боротьби. 
У 1820 році на чолі цього товариства опинився 
Олександр Іпсіланті [14, с. 234]. 

Зародження в Одесі організованих форм на-
ціонально-визвольної боротьби додатково де-
монструє те значення, яке мала діаспора в про-
цесі відродження національної самосвідомості 
та формування ідейно-політичного, культурного 
образу нової незалежної Еллади. 

Наприкінці XVIII – на початку XIX століття 
тривала у кращих своїх традиціях просвітниць-
ка діяльність грецьких педагогів, інтелектуалів 
на теренах, що нині входять до складу України. 
Серед викладачів, що працювали в українських 
навчальних закладах, зокрема у Харківському, 
Чернігівському колегіумах, Рішелъєвському лі-
цеї в Одесі, Київській духовній академії, були ві-
домі вчені з Греції – Г. Геннадіос, К. Вардалахос, 
Г. Лассанос, Н. Теотокісі. 

В період імперської Росії про Одесу іноді го-
ворили як про «грецьке місто», адже до цього 
краю, як вже відзначалося вище, греки стали 
переселятися з другої половини XVIII століття. 
Після взяття фортеці Хаджибей кількість грець-
кого населення різко збільшилась. У 1794 році 
на місці колишньої турецької фортеці Хаджибей, 
завдяки у тому числі і грекам, було засновано 
місто-порт Одеса, назване так, за однією з вер-
сій, на згадку про античне місто Одіссос, колонію 
Мілета. За даними відповідних джерел, в Одесі 
на той час мешкали 224 грека, а в 1796 році їх 
вже було близько 3 тисяч осіб, переважно «пон-
тійських греків». Дані станом на 1910 рік пока-
зують, що з 550 тисяч мешканців Одеси близь-
ко 10 тисяч були етнічними греками, грецькою 
мовою тоді розмовляли понад 5 тисяч осіб. Згід-
но перепису населення Російської імперії від 
1897 року 186,9 тисяч людей заявило, що рідною 
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мовою вони вважають саме грецьку. Відзначимо, 
що грецька громада Одеси у XIX – на почат-
ку XX століття помітно виокремлювалася серед 
інших грецьких общин Російської імперії своєю 
чисельністю, національною свідомістю, патріо-
тичною діяльністю, а також швидким зростан-
ням власного добробуту. Саме тому Одесу іноді 
і називали «грецьким містом». Водночас в того-
часній Одесі мешкали й представники таких ет-
носів як італійці, німці, французи, деяких інших. 
Втім об’єктивні історичні факти засвідчують, 
що одеська громада греків всебічно сприяла не 
лише економічному процвітанню міста і порту, 
а й культурному, соціальному розвитку, благо-
устрою території. Її внесок у ці сфери життє-
діяльності одеського суспільства того періоду 
є безцінним. 

Визначну роль в становленні міста і краю, як 
вже зазначалося вище, відіграв Г. Маразлі, ме-
ценат і незмінний міський голова Одеси протя-
гом багатьох років. Під його керівництвом Одеса 
швидко перетворюється на економічний, куль-
турний, освітній та курортний центр Півдня Ро-
сійської імперії, місто все частіше згадують на 
Європейському континенті як «Південну Пальмі-
ру». Завдяки діяльності Г. Маразлі Одеса й досьо-
годні користується його меценатськими дарунка-
ми, понад 90% будівель старого міста збудовано 
за кошти греків, значна їх частина функціонує 
досі. Особистий внесок Г. Маразлі у процвітання 
міста є неоціненним, він удостоєний звання По-
чесного громадянина Одеси. В умовах державної 
незалежності України зростає інтерес до цієї не-
пересічної історичної постаті, увічнюється його 
пам’ять у назвах одеських вулиць та площ, вті-
люється в життя історичне рішення міської думи 
від 12 листопада 1907 року, яка одноголосно по-
становила спорудити погруддя Г. Маразлі на Те-
атральній площі. 

Особливо складною, мінливою і переважно 
драматичною була доля етнічних греків Укра-
їни за комуністичного тоталітарного режиму, 
в період існування СРСР. В 1920–1930-ті роки 
керівництво країни проводило відносно помірко-
вану національну політику, що було викликано 
необхідністю залучення на бік радянської влади 
представників різних національностей. В рамках 
такого підходу в законодавстві містилися певні 
положення, що мали забезпечити деякі умови 
для пожвавлення національно-культурного жит-
тя, поваги до самобутності національних меншин, 
зокрема і греків. Так, у Приазовському краї було 
створено три грецькі національні райони, Сар-
танський, Мангушський, Великоянисольський, 
які мали стати формами адміністративно-тери-
торіальної автономії [17, с. 145]. Тут отримала 
деякі можливості розвитку грецька національна 
школа, театр, преса, література, на сторінках га-
зети «Коллехтівістіс» регулярно друкувалися по-
етичні твори грецькою мовою. Подібні позитивні 
прояви національної культури та мистецтва ста-
вали вагомим чинником формування національ-
ної інтелігенції, реалізації творчого потенціалу 
грецького народу. 

Водночас слід наголосити на існуванні деяких 
суттєвих недоліків політики «еллінізації», адже 
саме так офіційно іменувався тоді цей курс. На-
самперед йдеться про ідеологічне підґрунтя цієї 

кампанії, адже дозволялася лише та мистецька 
творчість, яка не суперечила постулатам біль-
шовизму. Крім того, за авторитаризму політич-
ної системи самостійність національних районів 
та сільських рад зводилась практично нані-
вець. Вкрай невиважено діяла радянська влада 
при спробах вирішення мовної проблеми (через 
відсутність писемності у приазовських греків). 
Єдиною літературною та розмовною мовою всіх 
радянських греків, включно з приазовськими ру-
меями, була визнана дімотика – розмовна фор-
ма мови материкової Греції. Натомість урумам 
надавався припис вважати такою кримськота-
тарську мову. Саме цими «офіційними» мовами 
здійснювалось навчання у національних школах. 
Проблема полягала в тому, що румеї недостат-
ньо розуміли дімотику, а урумські діалекти не 
були ідентичними мові кримських татар. Отже 
прищепити ці мови в якості рідних для приазов-
ських греків не вдалося, що і спричинило суттє-
ві ускладнення в сфері розбудови національної 
освіти. Поширеним явищем стало те, що батьки 
надавали перевагу навчанню дітей в російських 
школах. Так, в 1929 році національними мовами 
навчалось лише 26,5% грецьких дітей [17, с. 174]. 
Що стосується грецьких митців, літераторів, то 
вони писали переважно рідними діалектами, ви-
користовуючи або кирилицю, або пристосовуючи 
до них класичну грецьку абетку. Втім при всіх 
складностях курсу «еллінізації» зовсім не вони 
стали причиною її завершення. 

Наприкінці 1930-х років різко змінюєть-
ся офіційна політика у галузі міжнаціональних 
стосунків. У цей період відбувається ліквіда-
ція національних шкіл, культурно-просвітниць-
ких закладів, скасування національних районів 
та сільських рад. Більш того, багато представни-
ків національних меншин були піддані репресіям, 
їх часто цілком безпідставно розглядали як при-
хованих, потенційних ворогів радянської влади. 
Так, лише впродовж 1937–1938 років було репре-
совано понад 6 тисяч етнічних греків [8, с. 95]. За-
значимо, що це був один з найбільших показни-
ків серед усіх національних меншин України, які 
потрапили під тоталітарний комуністичний терор. 
В контексті цих процесів певна частина сучасних 
представників грецької громадськості, дослідників 
оцінює тогочасну систему репресивних акцій сто-
совно етнічних греків як злочин геноциду. 

Десталінізація, часткова лібералізація тоталі-
тарного радянського режиму у другій половині 
1950-х – на початку 1960-х років поклала край 
масовим репресіям, проте не принесла значних 
змін у сферу національної політики. Відтепер ет-
нічні меншини перестали бути об’єктом переслі-
дувань, хоча і переходу до демократичних засад 
вирішення національного питання не спостеріга-
лося. Радянська Конституція формально закрі-
плювала цивілізовані підходи, декларувала рівні 
права всіх націй і народностей, однак на практиці 
національні потреби не задовольнялись. Партій-
не і державне керівництво на чолі з Л. Брежнє-
вим проголосило так званий «курс на зближення 
і злиття націй». Комуністичні ідеологи наполягали 
на тому, що у Радянському Союзі склалася «нова 
історична спільність людей – радянський народ». 
В річищі цієї доктрини будь-які національні від-
мінності трактувалися як тимчасові та несуттєві. 
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Пропагандистський апарат у центрі і на місцях 
поширював твердження про швидке зникнення 
національної самобутності, яка буде незабаром 
витіснена «єдиною інтернаціональною соціаліс-
тичною культурою». У реаліях пізньорадянського 
авторитаризму йшлося насправді про домінування 
у «соціалістичній за змістом культурі» російської 
мови та культури, декороване інтернаціональни-
ми гаслами. В цих умовах цілком логічним ви-
глядало те, що не були відроджені грецькі освітні 
та культурні заклади, відбувалося статистичне 
скорочення грецького населення, велике знижен-
ня кількості тих, хто вважав грецьку мову рід-
ною. Так, в 1926 році на терені України мешкало 
104,5 тисяч етнічних греків, з яких 83% вважало 
грецьку рідною, натомість у 1989 році з 98,5 тисяч 
українських греків лише 18,5% визнали грецьку 
як рідну мову [14, с. 286]. 

Слід відзначити, що у несприятливих обста-
винах тоталітарної доби проявили себе окремі 
подвижники національної справи, зокрема пред-
ставники грецької інтелігенції, які намагалися 
зберегти і навіть примножити культурні надбан-
ня власного народу. Це стосується появи літера-
турних творів грецькою, збирання і популяриза-
ції пам’яток фольклору, використання етнічних 
мотивів у образотворчому, музичному мистецтві. 
Серед визначних постатей того часу поети Ан-
тон Шапурма, Леонтій Кирьяков, Григорій Дан-
ченко, художники Лель Кузьминков, Валентин 
Константинов, фольклорист Едуард Хаджинов, 
керівник фольклорного колективу «Сартанські 
самоцвіти» Марія Гайтан, краєзнавець Степан 
Темир. Розвивати цю діяльність було вкрай важ-
ко, зважаючи на неприйняття її компартійними 
органами та бюрократичним апаратом. 

Водночас, незважаючи на періодичні гоніння, 
дискримінацію, вияви неповаги щодо власних 
прав, греки все ж жили і працювали в радян-
ській Україні протягом десятиліть. Дехто з них 
щиро поділяв комуністичні погляди, виявляв 
ентузіазм у будівництві «нового справедливого 
ладу», сприймаючи СРСР як свою батьківщину. 
Їхні особисті долі склалися по-різному, так Паша 
Ангеліна стала першою жінкою-трактористкою, 
що організувала жіночу тракторну бригаду, нео-
дноразово обиралась депутатом Верховної Ради 
Союзу, двічі удостоєна звання Героя соціалістич-
ної праці. Широке визнання отримав Григорій 
Бахчіванджі, пілот часів Другої світової, випро-
бувач першого реактивного літака, а також інже-
нер-випробувач, розробник двигуна знаменитої 
бойової машини Т-34 Георгій Челпанов [3, с. 28]. 

Під сучасну пору Одеська обласна община 
греків імені Г. Маразлі, яку очолює В. Сімвулі-
ді, об’єднує понад 2 тисячі осіб, до неї входять 
місцеві громади – Одеська міська община греків 
«Греки Одеси», Ізмаїльська міська община греків 
«Еллада», Білгород-Дністровська міська община 
греків «Тіра-2005», Община греків Лимансько-
го району «Іліос», представництво Одеської об-
ласної общини в Овідіопольському районі «Ові-
дій», Чорноморська міська община греків «Арго», 
Южненська міська община греків «Прометей», 
Малобуяликське земляцтво. 

Процеси національно-культурного відроджен-
ня та організаційного згуртування беруть початок 
у 1988 році, коли проявилася еллінська духовність, 

віра у можливості самореалізації. Визначну роль 
у цих подіях відіграв старійшина грецької грома-
ди Одеси Аристотель Попуніді, ініціатор створен-
ня у місті національно-культурного клубу «Ел-
лада», першого на території колишнього СРСР.  
Це також стосується Перікліса Завіцаноса, що 
був на той час директором Одеського відділення 
Фонду грецької культури. Відродження грецької 
громади Одеси сталося 10 листопада 1994 року. 
Протягом минулих десятиліть було пройдено 
складний шлях відновлення і подальшого розви-
тку, набуття членства у Федерації греків Украї-
ни, розбудови у межах області місцевих осередків. 
Одеська обласна община греків входить до Ради 
національно-культурних товариств Одеського ре-
гіону та Федерації грецьких товариств України, 
плідно співпрацює з Генеральним консульством 
Республіки Греція в Одесі, з Одеським відділен-
ням Фонду Грецької культури. 

Потяг до мистецтва, художньої творчості ви-
являється у діяльності фольклорних колективів 
«Іріс», «Астері», «Оморфулес», «Мрія», вокально-
інструментального ансамблю «Ліра», удостоєного 
у 2008 р. звання Народного колективу, дитячих 
театрів «Антифіл» та «Елпіда», театру-студії 
«Кінесі». Ці творчі колективи беруть участь у різ-
номанітних святкових заходах у місті та області, 
в акціях Федерації грецьких товариств України, 
у етнофестивалях, конкурсах місцевого, регіо-
нального, міжнародного рівня. В обласній громаді 
працює недільна школа із вивчення новогрецької 
мови, видається власна газета «Одіссос», літе-
ратура з історії грецької громади Одеси, в тому 
числі присвячена висвітленню її трагічних сторі-
нок, репресій, депортацій тоталітарного періоду. 
Видавнича діяльність є результатом значної до-
слідницької, краєзнавчої роботи, що проводиться 
зусиллями аматорів та професійних істориків. 

Крім того, налагоджуються зв’язки з історич-
ною батьківщиною, відбуваються обміни за різно-
манітними освітніми та культурними програмами. 
Так, у 2004 р. за ініціативою громади розпочалась 
робота із налагодження економічної співпраці 
регіонів України та Греції. Ці дії знайшли під-
тримку на урядовому рівні, зокрема у міністер-
стві закордонних справ, міністерстві економіки, 
внаслідок чого в Одесі було відкрито Економічне 
Представництво при Генеральному консульстві 
Греції. Впродовж 2000-их років Одеська обласна 
община греків проводила масштабну діяльність 
у форматі народної дипломатії, результатом якої 
стало укладення меморандумів про економічне 
співробітництво між Одеською областю і регіо-
нами Греції. У межах даних домовленостей від-
бувалося укладання угод щодо побратимства між 
місцевими громадами, органами місцевого само-
врядування з місцевими громадами регіонів Гре-
ції, владою цих регіонів. Внаслідок таких форм 
роботи економічна взаємодія двох країн отримує 
нову якість, зокрема у наявності прямих інвести-
ційних проектів. Протягом останніх років в Одесі 
вийшла на нові обрії підприємницька, культурно-
просвітницька та благодійна діяльність П. Бум-
бураса, проекти якого стали відомі й за межами 
міста («Фонд Бумбураса», Грецький парк, фінан-
сова підтримка команди ФК «Чорноморець»). Ба-
гатогранна співпраця налагоджена між Одеською 
міською радою та грецьким співтовариством, тісні 
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й дружні взаємини пов’язують Одесу з містом- 
побратимом Пірей [18, с. 2]. 

Висновки та пропозиції. Незалежна Україна 
фактично з самого початку власного існування 
зробила стратегічний європейський вибір. Однією 
з базових цінностей сучасної Європи є толерант-
ність, повага до розмаїтих національних культур 
та традицій, недопущення ксенофобії та дискри-
мінації на етнічному ґрунті. Нині, коли європей-

ська інтеграція України поглиблюється, вкрай 
важливо імплементувати цивілізаційні стандар-
ти Європи у життєдіяльність українського сус-
пільства. Історичний досвід міжнаціонального 
порозуміння, міжкультурного діалогу, нагрома-
джений на Півдні України, зокрема в Одеському 
регіоні, потребує подальшого, більш ретельного 
вивчення та використання в процесах новітнього 
державотворення. 
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ГРЕЧЕСКИЙ ЭТНОС В ОДЕССЕ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Аннотация
В статье освещаются некоторые аспекты истории греческого этноса в Одессе и его современного по-
ложения. Рассматриваются место и роль греческой общины, ее выдающихся представителей в осно-
вании, становлении и развитии города на Юге Украины. Представляются особенности формирования 
культуры, социально-экономических отношений в условиях полиэтничности края. Анализируются 
процессы жизнедеятельности этнических греков в имперскую и тоталитарную эпоху, соотношение их 
достижений и утрат в сложных исторических реалиях. Предлагаются авторские обобщения и выводы 
относительно сохранения этнонационального и культурного разнообразия региона, использования по-
зитивного опыта прошлого в новейшем государственном созидании, в частности в процессах европей-
ской интеграции Украины. 
Ключевые слова: этнос, разнообразие, диалог культур, согласие, толерантность, государственное сози-
дание, греческая община, национальные особенности, городское хозяйство, меценатство, европейский 
выбор, исторический опыт, интеграционные процессы. 
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GREEK ETHNOS IN ODESSA: SOME ASPECTS  
OF HISTORY AND CONTEMPORARY POSITION

Summary
The article highlights some aspects of the history of the Greek ethnos in Odessa and its current situation. 
The place and role of the Greek community, its outstanding representatives in the foundation, formation 
and development of the city in the South of Ukraine are considered. The features of the formation of cul-
ture, socio-economic relations in the conditions of polyethnicity of the region are presented. The processes 
of vital activity of ethnic Greeks in the imperial and totalitarian era, the correlation of their achievements 
and losses in complex historical realities are analyzed. Authors' generalizations and conclusions regarding 
the preservation of ethno-national and cultural diversity of the region, the use of positive experience of 
the past in the newest state building, in particular, in the processes of European integration of Ukraine, 
are offered. 
Keywords: ethnos, diversity, dialogue of cultures, consent, tolerance, state creation, Greek community, 
national characteristics, urban economy, patronage, European choice, historical experience, integration 
processes. 
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ

Шпачинський І.Л., Печенюк Л.В.
Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського

В цій статі розглянуті деякі морально-етичні аспекти отримання декількох генетично ідентичних орга-
нізмів шляхом клонування. Клонування – це утворення природним шляхом або отримання декількох 
генетично ідентичних організмів шляхом нестатевого розмноження. За визначенням, група генетично 
ідентичних організмів або клітин – клон. Сучасний розвиток біології, генетики, медицини та інших наук 
дає можливість використовувати все більш досконалі засоби для порятунку життя людей. До їх числа 
відносяться клонування, ксенотрансплантація, використання ембріонів в наукових медико-біологічних до-
слідженнях та ін. У той же час вони породжують ряд найгостріших проблем, суть яких стосується власне 
поняття «ідентичності особистості» – себто «хто» чи «що» буде в кінцевому результаті – вирішити які 
неможливо лише за допомогою правових інструментів і традиційної логіки юристів. 
Ключові слова: клонування людини, біотехнології, генетика, ксенотрансплантація, релігійно-моральні аспекти.

Постановка проблеми. На даний час в Укра-
їні не поширена ця тема та ідеї клонуван-

ня. Проблема клонування людини має не тільки 
технологічні,а й моральні аспекти. Її необхідно 
розглядати ширше, у контексті прогресу науки. 
Сьогодні здебільшого йдеться про правову регла-
ментацію клонування людини на національному 
і міжнародному рівнях. Нові медико-біологічні до-
сягнення у сфері відтворення людських організмів 
спричиняють дедалі складніші проблеми як в га-
лузі прав людини так і морально-етичного харак-
теру. Вони потребують нормативного розв'язання 
числених колізій, породжуваних можливістю кло-
нування людини. Скажімо, чи буде клон мати пра-
ва людини і громадянина при живому «оригіналі»? 

Аналіз джерел. Найперші досліди, які були 
пов’язані з клонуванням, почали проводити лише 
близько сотні років тому. Вже в ті часи люди на-
магалися створити клона. Вагомий внесок у розви-
ток клонування зробив Ганс Шпеман. Він у 1902 р. 
розробляє дослід, за допомогою якого розділив 
раннього ембріона саламандри. Також він у 1928р. 
робить першу пересадку клітинного ядра, тим са-
мим закладає основи методу, який буде ключовим 
у експериментах у клонуванні. У 1952 р. – вчені 
Брігс і Кінг шляхом клонування отримують по-
коління пуголовків. 1962 р. – Дж. Гердон отри-
мує клон жаби, а в 1963 р. Дж. Холдейн вводить 
термін «клон». У 1996 р. в липні народилася ві-
вця Доллі, перша велика тварина, яка була кло-
нована з використанням ДНК дорослої тварини. 
А вже у 1997 р. команда вчених представляє 
Полі – клоновану овечку, яка мала людські гени. 
1997 р. – Річард Сід оголошує про плани зайняти-
ся клонування людини. Це потребувало великих 
зусиль і вмінь і вже 27 грудня 2002 року Clonaid 
повідомляє про народження першої клонованої 
дитини, але ці результати були сфальсифіковані 
і викликали обурення спільноти [1]. А щодо мо-
рально-етичних проблем, то зазначене у якійсь 
мірі породило суперечки з боку релігії й соці-
альних уявлень про людську гідність. Так, багато 
хто вважає, що це порушує всі морально-етичні 

принципи. Утім, є й такі думки, що репродуктив-
не клонування допомогло б парам, які не мають 
дітей, втілити у життя їх мрію стати батьками, 
Інші бачать у клонуванні людини шлях до при-
пинення передачі у спадок "шкідливого" гена [2].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Ми будемо намагатися роз-
ширити розглянуті етичні вподобання різних 
сторін – прихильників клонування і його супро-
тивників – в контексті реалій сучасності..

Відповідно, мета статі полягає в тому, щоб по-
казати, як сучасні технології клонування можуть 
вплинути на життя людини зараз і в майбутньому. 

Виклад основного матеріалу. Клонування – це 
процес, при якому генетично ідентична копія про-
водиться шляхом нестатевого розмноження. Цей 
термін використовують для позначення штучного 
клонування людини. Існує три типу клонування: 
клонування гена, репродуктивне клонування і те-
рапевтичне клонування. Клонування гена утворює 
копії генів, він є найпоширенішим типом й виро-
бленим дослідниками у Національному науково-
дослідному інституті Генів Людини. Терапевтичне 
клонування використовується для утворення кло-
нованого ембріона для єдиної мети – створення 
ембріональних стовбурних клітин із тією самою 
ДНК, як і в клітини донора. Ці власні стовбурні 
клітини можна використовувати в експериментах, 
направлених на вивчення хвороби та винайдення 
нових методів лікування. Репродуктивне клону-
вання виробляє копії цілих тварин. І дає можли-
вість створення людини, що є генетично ідентична 
другій людині, що колись існувала чи існує у цей 
час. Але слід пам'ятати, що в даному типі клону-
вання у ембріона забирають його стовбурні кліти-
ни, тобто – фактично вбивають його. Тому проти-
вники доводять, що використання терапе-втичного 
клонування – неправильно, оскільки не можна за-
бирати життя в одного, аби дати його іншому.

Отже, клонування людини має свої «за» і «про-
ти». Вперше про клонування людини заговорили, 
коли шотландські вчені створили знамениту ві-
вцю Доллі. Це викликало у всьому світі інтерес 
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і занепокоєння. Клонування не так «далеко» від 
тих процедур, як екстракорпоральне запліднення, 
де запліднення яйцеклітини відбувається в лабо-
раторії і потім переноситься в матку. Щоб екс-
тракорпоральне запліднення спрацювало, його 
потрібно провести декілька разів, якщо воно вза-
галі спрацює і дасть результат. Це може також 
призвести до багатоплідної вагітності. Досліджен-
ня клонування проводять на зникаючих видах 
і мертвих тваринах. У 2009 році представник ви-
мерлих видів тварин – Піренейський буйвол був 
клонований, однак, жив тільки протягом 7 хвилин, 
перш ніж стати «вимираючим» ще раз [3].

Як відбувається клонування людини? Клону-
вання людини є виробництвом генетичної копії 
якоїсь іншої людини. Ядро, або центральна частина 
клітини, містить велику частину свого генетичного 
матеріалу. У клонуванні ядро клітини тіла (напри-
клад, клітини шкіри) використовується для замі-
ни ядра незаплідненої яйцеклітини. При активації 
ембріона створюється клон, який є двійником лю-
дини, від якого ядро було взято. Залежно від того, 
що ми хочемо отримати, клонування називається 
«репродуктивним» або «терапевтичним». «Репро-
дуктивне» клонування не буде відбуватися, якщо 
передати клон в тіло жінки і дозволити йому на-
родитися. «Терапевтичне» клонування має на меті 
знищення клону заради отримання частин, які бу-
дуть використані в дослідженнях з пересадки для 
тих, у кого є певні захворювання. При існуючому 
стані речей наука прекрасно рухалася в напрямку 
дослідження розвитку людського клону. Але сер-
йозного удару надав Закон 2009 р. про заборону 
клонування людини, який вважає клонування – 
незаконними, неетичними і аморальними діями. 
Проти клонування прийшли думки з наукового 
співтовариства, а також релігійних громад, які 
вважають клонування людини втручанням в люд-
ське життя і продовження роду. Станом на 2009 р. 
клонування людини стало вважатися незаконною 
діяльністю в 23 країнах [4]. 

Однією з основних причин, чому клонування 
людини виявляється «страшною» справою є те, що 
це дозволить людям клонувати самих себе. Тільки 
уявіть собі – ви можете отримати двійника! Бать-
ки, які втрачають своїх дітей, можуть отримати 
спокусу клонувати свою померлу дитину. Деякі 
можуть подумати, що можна отримати нового Ей-
нштейна або вивести лігу над-людей або супер-
спортсменів або, навпаки, наплодити лиходіїв, які 
були в історії нашої країни. Але, слід згадати, що 
близнюки однакові тільки зовні, а характери і долі 
у них різні. Клонування буде використовуватися 
в лікуванні безпліддя – успішність сучасних ме-
тодів лікування безпліддя є дуже низькою. Крім 
того, сьогодні пара повинна пройти через болісні 
процедури з невеликим шансом отримати дитину. 
Поява технології клонування людини дасть більш 
реальну можливість для безплідних пар мати ди-
тину, ніж будь-коли раніше. Використання пе-
реваг клонування в хірургії: замість того, щоб 
використовувати матеріали чужих тіл, можна ви-
ростити клітини кісток, тканин, які відповідають 
ідентичності цих органів у людини, що проходить 
лікування. Жертви страшних аварій можуть спо-
діватися мати відновлення своїх функцій за до-
помогою безпечної технології. Грудні імплантати, 
зубні протези і багато інших речей стануть просто 

не потрібні, оскільки матеріали людської техноло-
гії клонування не відрізнятимуться від природних 
людських тканин [5]. 

Технологія клонування людини як вид штучно-
го розмноження, як вже вище зазначалося, може 
призвести до зміни суспільної свідомості, виник-
нення ряду соціальних проблем і протиріч, право-
вих колізій. Взаємовідносини між людьми і клона-
ми, правовий статус останніх, права й обов'язки 
клонованого щодо своїх клонів і навпаки – все це 
непрості проблеми. Ким будуть клони у власно-
му сприйнятті і як ставитимуться до них інші?  
Чи не стануть клони людьми нижчого ґатунку?  
Чи можна вважати клонованого та його клони 
сім'єю? Які будуть взаємини між клоном і матір'ю, 
між матір'ю і клонованим, між матерями клонів? 
Чи зобов'язаний клонований «утримувати» свої 
клони і чи матимуть вони право на спадщину?  
Що ж до технологій, які застосовуються при кло-
нуванні, то вони дають можливість обходитися 
генофондом одного з батьків, що робить цілком 
реальним народження дітей навіть у гомосексу-
альних шлюбах. Висновок за аналогією: за певних 
умов громадська думка може змінитися на користь 
дозволу клонування людини. На сьогоднішній день, 
відповідно до опитування громадської думки, про-
веденим телекомпанією АВС, 53 відсотки амери-
канців підтримують ідею продовження експери-
ментів з клонування тварин, при цьому 90 відсотків 
категорично відкидають можливість клонування 
людини. Як будуть розвиватися події далі, які ще 
сюрпризи піднесе нам генетика, сказати складно, 
але те, що ця наука може сильно вплинути на хід 
світової історії, не викликає сумнівів. 

Отже, ставлення суспільства до пробле-
ми клонування людини поступово змінюється.  
Під впливом «інформаційного пресингу» спо-
стерігається поступовий перехід від несвідо-
мого заперечення до розуміння клонування, як 
невід'ємного елемента прогресу науки. Зменшу-
ється надмірна емоційність в реакції на нього [6].

Висновки і пропозиції. На основі аналізу по-
даних данних можливо резюмувати, що для ви-
рішення проблеми різних поглядів потрібно, щоб 
технології клонування мали свідоме обгрунтуван-
ня своїх наслідків з однозначною спрямованістю 
на користь людям і їх потребам. В Україні потріб-
но підвищувати рівень популяризації науково-
технічного прогресу, зокрема, в галузі молекуляр-
ної біології і, безумовно, потрібно вдосконалювати 
самі вже існуючі технології і розробляти нові на-
прямки для більшого і всебічного пізнання про-
цесу клонування та його наслідків. З розвитком 
новітніх технологій перед нами постає питання – 
як використовувати наші здобутки? Питання має 
своїм підгрунтям відоме: «З розвитком науки 
та техніки деградує культура».

Таким чином, проблема клонування людини, 
дійсно, викликає неоднозначну оцінку.З одно-
го боку, клонування потенційно дуже привабли-
ве як з наукової, так і з практичної точки зору.  
З іншого боку, поки що міркування про його ко-
ристь людству носять більше теоретичний харак-
тер. З третього, єдиний спосіб дізнатися, чи ви-
правдає клонування людини покладені на нього 
надії – це продовжувати дослідження в даній 
області. Будемо сподіватися, що цей «переворот» 
у біологічній науці принесе таки людству користь.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
В этой статье рассмотрены некоторые морально-этические аспекты получения нескольких генетиче-
ски идентичных организмов путем клонирования. Клонирование – это образования естественным пу-
тем или получения нескольких генетически идентичных организмов путем не полового размножения. 
По определению, группа генетически идентичных организмов или клеток – клон. Современное разви-
тие биологии, генетики, медицины и других наук дает возможность использовать все более совершен-
ные средства для спасения жизни людей. К их числу относятся клонирование, ксенотрансплантация, 
использование эмбрионов в научных медико-биологических исследованиях и др. В то же время они 
порождают ряд острых проблем, суть которых состоит в определении собственно идентичности лич-
ности – т.е. «кто» или «что» будет в конечном итоге – решить которые невозможно только с помощью 
правовых инструментов и традиционной логики юристов.
Ключевые слова: клонирование человека, биотехнологии, генетика, ксенотрансплантация, религиозно-
нравственные аспекты.
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MORAL AND ETHICAL PROBLEMS OF HUMAN CLONING

Summary
In this article discusses some moral and ethical possibilities of obtaining several genetically identical or-
ganisms by cloning. Cloning is a naturally-occurring natural way, or the generation of several genetically 
identical organisms through non-sexual proliferation. A group of genetically identical organisms or cells 
is a clone. Modern development of biology, genetics, medicine and other sciences makes it possible to use 
ever more advanced means to save people's lives. These include cloning, xenotransplantation, the use of 
embryos in scientific biomedical research, and others. At the same time, they generate a number of acute 
problems, the essence of which is the identity of the individual, then "who" or "what" will ultimately be 
solved, which is impossible only with the help of legal instruments and the traditional logic of lawyers.
Keywords: human cloning, biotechnology, genetics, xenotransplantation, religious-moral aspects.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ІМІДЖЕВИЙ АСПЕКТ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Сабрі К.Н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті проаналізовано та узагальнено особливості поняття «гібридна війна». Визначено підходи до розу-
міння таких протистоянь, їх основні риси, цілі та стратегії. Виділено основні сфери існування конфлікту: 
історична, енергетична, інформаційна. Відзначено вирішальний вплив інформаційних технологій на роз-
виток та специфіку розгортання конфліктних подій. Аналізуються напрями та масштаби інформаційно-
іміджевого складника війни, розгорнутої Росією проти України. 
Ключові слова: гібридна війна, інформаційна війна, іміджева війна, інформаційне суспільство, мережева 
війна, політичний імідж, типологія війни.

Постановка проблеми. Відповідно до змін, 
які відбуваються сьогодні у світі, зміню-

ється і трансформується детермінація феномену 
війни. Все частіше на політичній арені виникають 
конфлікти, які відзначаються певною схожістю 
в алгоритмі свого розвитку, а саме маскуванням 
за мирними протестувальними акціями проти 
певного режиму правління та поступовим роз-
гортання у формі громадянської війни із залучен-
ням зовнішньої інтервенції. В таких конфліктах 
прослідковується використання всіх можливих, 
іноді абсолютно неправомірних методів та прийо-
мів дій, основою яких є як силові, так і несило-
ві методи, так звані «гібриди», звідки відповідно 
і пішла назва «гібридна війна», «hybrid warfare» 
чи «network centric warfare» – «гібридна війна» 
та «мережецентрична війна відповідно» [8, с. 114].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізуючи дослідження та публікації останніх 
років, серед науковців, які займалися концепту-
альним обґрунтуванням гібридного типу війни 
варто виділити військових теоретиків: Ф. Гофф-
ман, Р. Глен, Дж. Гордон, Д. Кілкаллен, М. Ай-
шервуд, Дж. Маккуен, Дж. Маттіс, Дж. Мацу-
мура, У. Немет, Е. Сімпсон, Р. Уїлкі, Н. Фрейєр, 
Г. Карлсен, Франк ван Каппен та ін. Серед ві-
тчизняних дослідників феномену гібридної війни 
Є.Магда, В.Горбулін, В. В'ятрович, Н. Власюк, 
Г. Динис, Ю. Радковець, І. Рущенко та І. Тодоров, 
В. Савін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. З переходом цивілізації до 
інформаційного етапу її розвитку змінюються 
технології та умови ведення війни, звичайні вій-
ськові дії відходять на другий план, поступаю-
чись місцем інформаційним технологіям, саме 
тому їх складова та вплив стають все вагоміши-
ми. Тому не дивно, що саме інформаційно-імі-
джевий аспект нового типу війни є чи не найне-
безпечнішим.

Не дивлячись на існування численних праць 
на дану тему, кількість яких різко збільшилася 
з 2014 року і продовжує зростати дотепер, зна-
чна частина питань теорії та практики ведення 
гібридної війни все-таки залишається відкритою. 
Серед таких питань варто виділити і інформацій-

но-іміджевий аспект ведення нового типу війни, 
який досі не був комплексно проаналізованим.

Відтак, основною метою даної статті є дослі-
дження сутності та характерних особливостей гі-
бридної війни, визначення її впливу на інформа-
ційне середовище, та як наслідок на імідж країн 
у світі.

Виклад основного матеріалу. Сучасні глобалі-
заційні процеси, які безпосередньо впливають на 
інформаційне суспільство, тим самим породжу-
ють нові, властиві лише йому форми протисто-
яння, яке не обов’язково має бути збройним чи 
відкритим.

Володимир Горбулін, директор Національного 
інституту стратегічних досліджень, концептуалі-
зуючи термін «гібридна війна», дає таке узагаль-
нене визначення даному феномену – «воєнні дії, 
що здійснюють шляхом поєднання мілітарних, 
квазімілітарних, дипломатичних, економічних 
та інформаційних засобів з метою досягнення 
стратегічних політичних цілей». 

Сьогодні, не дивлячись на існування різних 
визначень цього феномену, в міжнародному пра-
ві бракує розуміння поняття «гібридна війна». 
Тобто ми не маємо змоги спиратися на комплек-
сні термінологічні визначення або на фундамен-
тальні роботи, які б дозволили нам розібратися 
в питанні настільки ж повноцінно, як, наприклад, 
у питаннях воєнних конфліктів, які проходять 
у традиційному руслі. Але всі розуміють напев-
не, що гібридний тип війни є типом воєнного кон-
флікту, який все частіше буде застосовуватися 
у ХХІ столітті. 

Якщо конкурентоздатність в епоху індустрі-
ального суспільства визначалась здатністю дер-
жави виробляти важке озброєння, транспорту-
вати його до театру бойових дій та витримувати 
економічний тиск [6]. Сьогодні ж, в інформаційну 
епоху, військова конкурентоздатність пов’язана 
з можливостями обробляти інформацію та ін-
тегрувати її у військові операції, таким чином 
забезпечуючи їх успішність. Часто саме інфор-
маційні технології чинять вирішальний вплив на 
розвиток та специфіку розгортання конфліктних 
подій. А завдяки глобалізаційним процесам та їх 
відображенню на розвитку людства, застосуван-
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ня інформації вже далеко не обмежується ме-
дійним простором. На сьогодні інформація має 
вплив паралельно на трьох фронтах:

1. Інформаційна обробка власного населен-
ня суб’єктом протистояння – заміна загально-
визнаних критеріїв добробуту політичними ціля-
ми, наприклад побудовою світлого майбутнього, 
підготовка населення до «неминучої» війни або 
воєнного конфлікту, перенесення наголосу з вну-
трішніх проблем на зовнішні, застосування сус-
пільного пафосу; 

2. Масова пропаганда, інформаційна оброб-
ка населення інших країн та регіонів для забез-
печення підтримки власних цілей – викорис-
тання для цього окремих політиків, емігрантів, 
різноманітних об’єднань тощо.

3. Введення в оману інших урядів та міжна-
родних організацій, за рахунок розповсюдження 
неправдивої та викривленої інформації. А також 
встановлення, використання та підтримка уря-
дів-маріонеток, квазіурядів, які підпадають під 
прямий або неявний вплив, тим самим забезпе-
чуючи підтримку суб’єкту.

Окрім того, при всьому цьому абсолютно роз-
митими залишаються межі миру і війни, порядку 
і хаосу, відсутня єдина зони ризику, де можна 
стати «гарантом» порядку. Нові війни надзвичай-
но важко завершити класичним чином, уклавши 
перемир'я. Складається враження, що такі кон-
флікти взагалі не можуть бути закінчені, оскіль-
ки вони, як правило, мають тенденцію до розрос-
тання, розширення свого ареалу.

Дійсно, можна подумати, що традиційних воєн 
старого типу стає все менше, особливо між держа-
вами [7, с. 20]. Скорочується і кількість конфліктів 
з високою інтенсивністю бойових дій, які тягнуть 
за собою значні бойові втрати. Але в той же час, 
поняття гібридної війни охоплює явище набагато 
ширше, ніж сучасні форми ведення бойових дій, 
види війн майбутнього або назви конкретних кон-
фліктів змішаного типу. Насправді мова йдеться 
про оформлення нового виду глобального проти-
стояння у сучасному дестабілізованому міжна-
родному безпековому довкіллі. Гібридна війна не 
є поверненням до стану холодної війни. Вона при-
ходить їй на зміну, у супроводі ланцюгів гаря-
чих конфліктів, як нова, ускладнена й нестабільна 
форма відносин на міжнародній арені.

Гібридна війна як глобальне протистояння ви-
никає в умовах нових принципів геополітичного 
устрою, який наразі визначається «внутрішніми 
лініями напруженості між зоною стабільності, де 
панує закон і міжнародне право і сферою невизна-
ченості, яка характеризується зневагою до зако-
ну, численними локальними конфліктами» [3], а не 
протистоянням між великими державами і сфера-
ми їхнього впливу, як за часів холодної війни. 

Трансформація традиційних (контактних) війн 
пов'язана з розробленням нових способів і засо-
бів збройної боротьби. У поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями вони породжують 
такі форми, як мережеві та мережоцентричні ві-
йни [1, с. 20–22]. Зміст мережевої війни полягає 
в досягненні успіху в збройній боротьбі не че-
рез перевагу в чисельності й вогневій могутнос-
ті військ, а завдяки їх перевазі в інформаційних 
можливостях та організаційній побудові за мере-
жевою структурою. 

Важливою особливістю гібридних війн, спри-
чиненою процесами глобалізації та інформатиза-
ції є і той факт, що світова спільнота ставиться 
перед доконаним фактом агресії при повному 
запереченні її власне агресором. У короткостро-
ковій перспективі це дуже виграшна тактика. 
Найбільше ж важить контроль за інформаційни-
ми потоками, перемога в інформаційній війні, чи 
не найважливішому складнику гібридної війни. 
Інформаційна війна – це узгоджена діяльність 
з використання інформації як зброї для ведення 
бойових дій. Головним стратегічним національ-
ним ресурсом стає інформаційний простір, тобто 
інформація, мережева інфраструктура та інфор-
маційні технології [4].

2007 році Джон Аркілла – колишній радник 
міністра оборони США Дональда Рамсфельда – 
відмітив, що «навіть мережі продемонстрували 
свою здатність вести війну обличчя до обличчя 
з державами . Доступні для мережі можливості , 
таким чином, захоплюють всі складники конфлік-
ту, створюють перспективу значного розмивання 
кордонів між буремністю, терором та війною». 

Виходячи з вищесказаного, можна зазначити 
характерні риси гібридної війни, зумовлені гло-
балізаційними процесами розетку інформаційно-
го суспільства наступним чином:

•використання інформаційної зброї;
•участь у протистоянні недержавних акторів;
•використання терористичних методів;
•нехтування військовим правом та етикою;
•використання методів економічного та пси-

хологічного тиску;
•пропаганди тощо [6].
Тобто, інформаційний складник справді став 

наскрізною темою «гібридної війни», проте він ви-
конує не самостійну, а допоміжну роль, більшою 
мірою супроводжуючи військову фазу операції. 
Однак, в українському випадку маємо справу не 
просто з ворожою пропагандою, а з тим, що фа-
хівці-інформаційники слушно характеризують 
як «війну смислів/сенсів» (початок якої можна 
умовно віднести до 2006–2007 рр.). Для ретран-
сляції цих смислів задіяно всю множину каналів 
донесення інформації.

І хоча військовий складник конфлікту 
об'єктивно залишається основним чинником його 
розгортання, масштаби застосування інфор-
маційного складника стають дедалі більшими. 
Ми можемо прослідкувати підтвердження цьо-
го факту на вітчизняному прикладі, коли при-
йняті українським урядом антикризові рішення 
в енергетичній сфері було активно використано 
для формування негативного ставлення до орга-
нів державної влади, посадових осіб та керівни-
цтва держави [2]. Ця ж інформація активно ви-
користовувалась і для формування негативного 
іміджу України серед країн-сусідів та партнерів 
України. 

Про масштаби інформаційної війни, розгор-
нуті Росією проти України, найточніше сказав 
Головнокомандувач об'єднаних Збройних сил 
НАТО в Європі Ф. Брідлав: «Це найбільш ди-
вовижний інформаційний бліцкриг, який ми ко-
ли-небудь бачили в історії інформаційних воєн». 
Спроможність здійснювати масштабний інфор-
маційно-психологічний вплив на цілі аудиторії – 
не лише один із ключових елементів у реалізації 
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концепції геополітичного реваншу Путіна та його 
найближчого оточення, а й інструмент збережен-
ня ними влади всередині країни. Інформаційний 
фронт «гібридної війни» Росії проти України 
розгортається одразу на кількох напрямах. 

Передусім:
1. Серед населення в зоні конфлікту.
2. Серед населення країни, проти якої здій-

снюється агресія, однак територія якої не охо-
плена конфліктом.

3. Серед громадян країни агресора.
4. Серед міжнародного співтовариства [2].
Таке протистояння має за мету не так фі-

зичне знищення противника, як іміджеве. Адже 
саме імідж країни впливає на позицію світового 
товариства у ставленні до неї. Очевидно і те, що 
іміджева війна – це війна смислів. І мова йдеть-
ся не так про спотворення та видозміну фактів, 
які вирвані з контексту, як про створення пара-
лельної альтернативної реальності, нового бачен-
ня світу з іншими системами цінностей, сенсів, 
які спонукають до певних дій. Ці смислові війни 
потребують певних каналів для розповсюджен-
ня інформації. Вони спрямовані на підміну кар-
тини світу об’єкта, що в результаті призводить 
та ухвалення таких рішень, які об’єкт ніколи не 
ухвалив би при попередніх, звичних для себе 
умовах. А завдяки тому, що інструментами смис-
лових війн є не лише прямі, а й зачасту фонові 
дії, вони часто носять прихований характер і від-
буваються тривалий час поза увагою об`єкта дії.

Основним структурним елементом у цій війні 
стають симулякри – образи того, чого в реаль-
ності не існує, реінтерпритація того, що відбува-
ється, коли з двох альтернативних джерел для 
опису обирається той, який понад усе відповідає 
запланованим цілям війни. Прикладами такого 
феномену є: 

•знищення ознак військової приналежності: 
«зелені чоловічки», «ввічливі люди»;

•знищення ознак незаконності: «народний 
мер», «народний губернатор», «народна самообо-
рона», «возз’єднання Криму»;

•посилення негативних характеристик супро-
тивника: «фашисти в Києві», «звірства караль-
них батальйонів», «розіп'яті хлопчики», «хунта», 
«карателі», «самопроголошена київська влада»;

•завищення свого позитиву аж до сакраліза-
ції: «Крим наш», «місто російських моряків»;

•опис дій і підбір відповідної мотивації з ме-
тою їх легітимації: захоплення адмінбудівель по-
яснюється словами: «це ж наше, народне, а ми-
народ» [7, с. 24–25].

Стратегічна мета експлуатації цих симуля-
крів – замінити об'єктивні уявлення цільових 
груп про характер конфлікту тими «інформацій-
ними фантомами», які потрібні агресору. Активна 
фаза військового протистояння, що розпочалася 
з кінця лютого – початку березня 2014 р., су-
проводжувалася тактичною інформаційною під-
тримкою, яка так само використовувала прийоми 
побудови й експлуатації симулякрів. Україні вда-
лося досить швидко адаптуватися і частково від-
реагувати на цей виклик. «Кримська кампанія» 
показала слабкість російського інформаційного 
складника їхньої версії «гібридної війни», – вона 
не витримує постійного, прискіпливого медіа-по-
гляду. Відповідно, чи не перше, що зробили різ-

номанітні «ополченці» та «зелені чоловічки» на 
окупованих територіях, – це відключили укра-
їнські телеканали і масовано включили російські.

Формування єдиного й повністю контрольова-
ного інформаційного простору – очевидна стра-
тегія розгортання інформаційного складника 
конфлікту з боку агресора. Тож не дивно, що вже 
під час подій в окремих містах Донецької та Лу-
ганської областей бойовики налагодили процес 
пошуку проукраїнських стримерів і систематич-
но перешкоджали їхній діяльності.

Важливо відзначити, що Російська Федера-
ція розгорнула один із фронтів «гібридної війни» 
і проти громадян своєї держави, формуючи там 
модель поведінки, яка багато в чому улягає месе-
джам федеральної преси (їй повністю довіряють 
майже 60% росіян). Небажання значної кількості 
громадян Росії подивитися на речі під іншим ку-
том зумовлене і страхом виникнення когнітивно-
го дисонансу між дійсністю, формованою росій-
ськими ЗМІ, та реальними подіями. Тож, багато 
в чому про росіян справді можна сказати як про 
народ, котрий «першим упав під натиском влас-
ного телебачення». 

Ще один інформаційний фронт – зовнішній. 
Масштаби діяльності «фондів», «культурних то-
вариств», «аналітичних центрів» і просто «екс-
пертів» проросійської спрямованості в Європі, а 
також діяльність каналу RT справді значні. Однак 
навіть тут загальна концепція «гібридної війни» 
«по-російськи» дається взнаки: частину таких екс-
пертів просто вигадують, а від їх імені публікують 
необхідні коментарі та висновки, – останній такий 
випадок був із вигаданим німецьким експертом.

Важливим трансграничним простором веден-
ня інформаційного проти-борства стала мережа 
Інтернет. Різноманітні реальні й удавані «хак-
тивісти», «кіберпартизани», «кіберополчення», а 
також спеціальні підрозділи різних безпекових 
відомств для ведення протистоянь у кіберпрос-
торі – всі вони стають важливим елементом 
кібератак, а також ведення спеціальних психо-
логічних операцій у соціальних мережах та в ме-
режі Інтернет загалом (наприклад, організація 
російськими спецслужбами протестів внутрішніх 
військ під Адміністрацією президента у жовтні 
2014 р.). Однак повністю завоювати інформацій-
ний простір Росії не вдалося, – чимало пропаган-
дистських заяв із боку російського телебачення 
з української тематики швидко спростовували 
самі інтернет-користувачі, які дедалі частіше 
стають «рядовими інформаційних воєн» [2].

Говорячи про завершальний етап, вже зазна-
чалося, що цілковита воєнна перемога в ній не-
можлива для жодної зі сторін [3]. Це переводить 
вирішення питання у вимір смислів, які форму-
ються за допомогою дискурсивних засобів. Інши-
ми словами, в умовах гібридної війни перемога 
зі сфери фізичної дійсності перемішується до 
когнітивного виміру війни. Тут ми знову стика-
ємося з конфліктом інтерпретацій. Для України 
питання перемоги є життєво важливим, проте 
єдиної зрозумілої формули наразі у нас нема. 
Зрозуміло, що, на відміну від держави-агресо-
ра і країн-партнерів, у когнітивному фреймі ві-
йни з перспективи України маємо двох головних 
учасників: Україну як об’єкт агресії і РФ як  
країну-нападника. 
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до розуміння гібридних війн, можна сказати, що 
сьогодні війна взагалі, і нові форми ведення війн 
зокрема перетворюються на об’єкт міждисци-
плінарних досліджень. Насамперед це стосуєть-
ся явища та поняття гібридної війни – сучасної 
військової стратегії, яка поєднує одночасне за-
стосування конвенційних, мілітарних сил з вико-
ристанням іррегулярних утворень, веденням дій 
у кіберпросторі, а також інформаційних операцій 
та засобів економічного і дипломатичного тиску 
на противника. Питання концептуалізації цього 
терміну потребує подальшого наукового вивчен-
ня, адже здійснення політики ведення гібрид-
них війн змінюється паралельно із розвитком 
революції в сфері комунікацій, перш за все ін-
формаційних. За рахунок нових комунікаційних 
можливостей зросла здатність таких інститутів 
мобілізувати спільноти різних держав на від-
стоювання тих чи інших гуманітарних проектів. 
Завдяки комунікаційній революції кардинальним 
чином упростилося проведення таких спецопера-
цій, як розповсюдження дезінформації та паніки, 
а також інших пропагандистських дій, адже про-
тягом усієї «гібридної» війни дуже важливе зна-
чення надається боротьбі за розум і душі людей, 
тобто інформаційній боротьбі, де основними дійо-
вими суб’єктами виступають також не військо-
ві, а цивільні: ЗМІ, телебачення, Інтернет, інші 
засоби масової комунікації, що стали особливо 
впливовими в період глобалізації. 

Перемога для України має концептуалізува-
тися як перемога у боротьбі з агресором. При 
цьому зв’язок концептів перемоги і поразки 
у фреймі гібридної війни залишається неочевид-

ним. За правилами «звичайної» війни перемога 
має бути проголошена спеціальною вербальною 
дією (подібною до дії оголошення війни). Сторо-
на, що перемогла, декларує закінчення війни, а 
протилежна сторона визнає себе переможеною. 
Але цей сценарій в умовах гібридної війни є май-
же неймовірним. Агресор, який не визнає своєї 
ролі як учасника конфлікту і репрезентує себе 
як миротворця, не передбачає для себе, відпо-
відно, будь-якого визнання поразки. Ще більш 
складно говорити про зміст перемоги й поразки 
в умовах, коли час і форми завершення гібридно-
го конфлікту залишаються невизначеними.

Однак специфіка гібридної війни потребує 
створення власного перекон-ливого розуміння 
змісту перемоги над ворогом. Особливо важли-
вим стає бачення бажаних післявоєнних сценарі-
їв із залученням принципів міжнародного права 
у частині правила після війни (jus post bellum), 
їхньої модифікації для умов гібридної війни 
та з точки зору відповідальності гібридного агре-
сора. У тому випадку, коли перспектива пере-
конливої й остаточної військової перемоги над 
агресором є віддаленою, особливої ваги набуває 
когнітивний вимір гібридної війни, досягнення 
успіхів у якому потребує послідовного застосу-
вання дискурсивних засобів, створення ефектив-
ного стратегічного наративу з погляду виключно 
національних інтересів України. Проблема реа-
лізації власних національних цілей та перешко-
джання реалізації політичних цілей ворога ви-
ходить на перший план. Головною ж політичної 
метою України є продовження свого існування як 
суверенної незалежної держави та формування 
свого позитивного іміджу у світовій спільноті.
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Аннотация
В статье проанализировано и обобщено особенности понятия «гибридная война». Определено подходы 
к пониманию таких противостояний, их основные характеристики, цели и стратегии. Выделено ос-
новные сферы существования конфликта: историческая, энергетическая,информационная. Отмечено 
решающее влияние информационных технологий на развитие и специфику происхождения конфликт-
ных событий. Анализируются направления и масштабы информационно-имиджевой составляющей 
войны, развернутой Россией против Украины.
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INFORMATION-IMAGE ASPECT OF HYBRID WARFARE

Summary
The article analyzes and generalizes the features of the concept of «hybrid warfare». The approaches 
to understanding such confrontations, their main characteristics, goals and strategies are determined.  
The main spheres of conflict existence are identified, they are: historical, energy, information. The decisive 
influence of information technologies on the development and specifics of the origin of conflict events was 
noted. The directions and scale of the information-image component of the war deployed by Russia against 
Ukraine are analyzed.
Keywords: hybrid warfare, information war, image war, information society, network war, political image, 
typology of war.
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ФІНАНСУВАННЯ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРОЮ  
В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Сінкевич Є.Г., Ільїка В.С.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

У статті досліджується фінансування культурної галузі Сполучених Штатів Америки. Розглядається ряд 
проблем фінансового забезпечення сфери культури. Також надається характеристика системи управлін-
ня культурою та розглядаються культурні організації, що мають фінансування на федеральному рівні. 
Здійснено опис пріоритетних напрямків роботи федеральних установ у сфері культури. Досліджується 
роль приватного сектору в фінансуванні закладів культури Сполучених Штатів Америки.
Ключові слова: фінансування, управління культури, культура США, структура культурної галузі феде-
рального рівня.

Постановка проблеми. В умовах сьогоден-
ня ведення культурної політики є одним 

з пріоритетних напрямків як зовнішньої, так 
і внутрішньої політики будь-якої країни. Не ви-
няток і США, де культурі приділяється головна 
роль у формуванні американської політичної на-
ції. Економічна криза у світі не оминула і Спо-
лучені Штати Америки. Таким чином питання 
фінансування культурної галузі постає дедалі 
гостріше з кожним роком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Розробці проблематики присвячені твори як ві-
тчизняних, так іноземних вчених. Серед яких 
роботи Фесенко Н.С., Горина В., Белла Д., Фен-

гейбаума Х.Б., Калла Н.Дж., Філімонова Г.Ю., 
Баталова Е.Я., Хантінгтона С.П., Гранта А., Уткі-
на А.І. та інших.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Фінансова підтримка культур-
ної сфери Сполучених Штатів Америки відіграє 
значну роль у виявленні, зберіганні та примно-
женні культурних надбань американського наро-
ду. Фінансове забезпечення галузі культури на 
федеральному рівні має тенденцію до зниження 
з кожним роком. Це може призвести до падіння 
рівня національної самосвідомості американців, 
що в свою чергу негативно вплине як на куль-
турну політику країни загалом, так і на розви-
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ток культурної індустрії США зокрема. Тому, на 
нашу думку, є доцільним дослідження фінансо-
вого забезпечення галузі культури США на те-
перішній час.

Мета статті. Головним завданням даної статті 
є надання характеристики системи фінансуван-
ня культурної галузі США сьогодні. Та розгляд 
головних напрямів федерального фінансування 
і управління сферою культури.

Виклад основного матеріалу. Культура 
є невід’ємною складовою самобутності американ-
ського народу. Саме пильна увага до культури 
допомагає країні активно розвивати сферу ту-
ризму, торгівлі та освіти. Сьогодні близько двох 
мільйонів американців вибрали творчі профе-
сії як покликання у житті. Серед них дизайне-
ри, танцюристи, актори та співаки, архітектори, 
письменники та художники. 

Сполучені Штати Америки не мають спеці-
альної глибинної політики у сфері культури, не-
має ні центрального міністерства, ні відомств, які 
б займались розробкою системи ведення куль-
турної політики, розподілом бюджету і контр-
олем над культурними надбаннями. Сполучені 
Штати Америки дотримуються децентралізова-
ної системи культурної політики, яка має на меті 
не контроль над фінансуванням культурної сфе-
ри, а заохочення податковими пільгами всіх при-
ватних організацій та осіб, що вкладають кошти 
у культуру. При цьому державою не контролю-
ється культурна діяльність митців, вона також 
не має і впливу на її зміст.

Пріоритетними напрямками всіх організацій 
у сфері культури є розвиток та вдосконалення 
культурницьких заходів, при цьому вони не не-
суть відповідальності за результати праці. Таким 
чином можна стверджувати, що американська 
система культури є складною, різноманітною 
та мінливою.

Характерною рисою моделі фінансування 
культури в США є мінімальна бюджетна під-
тримка з боку держави: 55% забезпечення при-
ходить від власних доходів організацій в сфері 
культури завдяки продажу білетів, реклами, 
внутрішніх внесків членів; 25% покриваються 
за допомогою грантів приватних фондів та по-
жертвувань приватних підприємців і компаній, 
зацікавлених у розвитку культури; 12% бюдже-
ту покривають інвестиції та цінні папери, і 8% – 
з державного сектору [1].

Держава підтримує саме спонсорство за ра-
хунок грантів, а не виділення субсидій. Ця об-
ставина стала поштовхом для розвитку амери-
канського спонсорства у свій час. На відміну від 
благодійних внесків, підприємницьке спонсор-
ство пов’язане в першу чергу з ринковими від-
носинами організації і використовується скоріш 
у рекламних цілях.

Податкове законодавство Америки частіше 
всього не має форм виділення спеціальних пільг 
за вклад у розвиток культури з боку підприєм-
ців, але налічує велику кількість можливостей 
скорочення податків компаній за рахунок по-
гашення витрат на різні маркетингові операції 
та рекламу. Компанії цим активно користуються, 
вписуючи спонсорство у певні статті витрат на 
місяць. Таки чином можна зробити висновок, що 
за рахунок часткового погашення місячних ви-

трат корпорацій та організацій, що інвестують 
у розвиток культури, держава виділяє субсидії 
на розвиток бізнесу.

Сьогодні важливу роль у фінансуванні куль-
турної політики відіграють і банківські кредити 
та кредитні пільги. Через кризу в світі, яка не 
оминула і США, багато організацій та приватних 
підприємців намагаються сьогодні мінімалізува-
ти взяття кредитів. Країна приділяє цьому пи-
танню багато уваги, надаючи організаціям куль-
турницького спрямування, чи приватному митцю 
гарантії по кредиту.

Сполучені Штати Америки, навіть не зважа-
ючи на той аспект, що левова доля фінансування 
приходиться на приватний сектор, постійно під-
креслюють важливість підтримки культури. Фе-
деральний уряд, як і уряди штатів дотримуються 
позиції необхідності фінансової підтримки куль-
турної політики. Відсутність прямих фінансових 
вливань з бюджету країни щедро компенсують-
ся виділенням грантів на підтримку та розвиток 
культури. Слід також зауважити, що більша час-
тина виділених державних коштів йде на допо-
могу музеям та бібліотекам, а менша – на роз-
виток виконавського мистецтва. Така політика 
розподілу проводиться через розуміння того, що 
фінансові вливання до музеїв та бібліотек є мен-
шими, ніж фінансовий обіг приватного виконав-
ського мистецтва. Прибуток останніх ж, повністю 
окупає всі фінансові затрати, пов’язані з організа-
цією та проведенням культурних заходів, будь то 
сольний концерт чи приватна виставка. Саме тому 
думка про те, що держава за власною ініціативою, 
і повністю відмежувалася від участі у проведенні 
культурної політики є хибною.

Таким чином, можна чітко визначити, що фі-
нансування культури сьогодні проводиться за 
трьома векторами:

1. Пряме фінансування з боку держави, ін-
струментом якого виступає національний фонд 
мистецтв та гуманітарних наук, державні, релі-
гійні та інші суспільні заклади.

2. Пряме чи непряме фінансування федера-
тивними органами.

3. Вклад або благодійність з боку приватних 
підприємців, організацій, копаній тощо.

Але є і ряд творчих напрямків, які не отри-
муються фінансування з боку держави, у зв’язку 
з виробленням продукту, який орієнтований на 
самостійний прибуток. Це кінематограф, попу-
лярна музика та видавнича справа. Сполучені 
Штати Америки розробили систему фінансу-
вання на декількох рівнях: федеральному, регіо-
нальному та муніципальному. 

Можна прослідити чіткий взаємозв’язок між 
їх завданнями та практичною діяльністю. В пер-
шу чергу це фінансування як загальних куль-
турних організацій, так і окремих митців, вклад 
в естетичне виховання населення, надання до-
ступу до культурних надбань та залучення до 
неї всіх прошарків населення, включаючи на-
ціональні меншини, людей похилого віку, меш-
канців сіл та інших. У 1965 році були створені 
перші агентства мистецтва. І якщо з початку їх 
було декілька, то нині, кожен штат, кожна те-
риторіальна одиниця має агентство мистецтв.  
Це великий крок до підняття культурної діяль-
ності населення та створення умов розвитку міц-
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ної культурної політики. До того ж це створило 
спрощену систему контролю. Набагато простіше 
розробляти систему місцевого фінансування, яка 
охоплює окрему, невелику, чітко визначену те-
риторію. Головною задачею агентств є реалізація 
підтримки та фінансування культури на місцях, 
таким чином кошти організацій розподіляються 
серед окремих проектів.

Окремо схарактеризуємо кожен із рівнів фі-
нансового забезпечення у сфері культури.

Федеральний рівень налічує декілька струк-
тур, які фінансуються повністю або частково за 
рахунок держави, а також метою яких є фінан-
сова підтримка культурної сфери. До них відно-
сяться: Національний фонд підтримки мистецтв, 
Інститут музейної та бібліотечної справи, На-
ціональний фонд підтримки гуманітарних наук, 
Національне агентство архівів та записів, Центр 
виконавчих мистецтв ім. Дж. Кеннеді, Смітсонов-
ський інститут, Міжнародний центр Вудро Віль-
сона та Національна галерея.

Національний фонд підтримки мистецтва, 
який був створений у 1965 році, є основною 
структурою фінансування творчих проектів, ор-
ганізацій культурної сфери, окремих культур-
них діячів та засобів масової інформації. Більш 
ніж 50 років цей фонд є ініціатором великої кіль-
кості грантів у всіх штатах, надаючи можливість 
американцям долучитися до культури країни. 
Фінансування Національного фонду підтримки 
мистецтва надає підтримку проекту «Наше міс-
то», за яким фінансується реабілітація солдат 
та ветеранів через культурну сферу впливу, а 
саме арт-терапію. Згідно з даними Американ-
ського бюро економічного аналізу Міністерства 
торгівлі, інвестиції Національного фонду привно-
сять свій внесок у розвиток економіки країни. Не 
зважаючи на невеликий річний бюджет організа-
ції, станом на 2017 рік Національний фонд при-
ніс країні прибуток, що дорівнює 4,2% від усього 
ВВП, надав більш ніж 4,8 мільйона робочих місць 
та призвів до активізації торгівельного балансу 
держави у 26 мільярдів доларів [2].

Національний фонд підтримки гуманітарних 
наук, також є інституцією, що привносить ваго-
мий внесок у розвиток культурної сфери Спо-
лучених Штатів Америки. Головними напрямка-
ми фінансування фонду є освітні та гуманітарні 
проекти, виділення грантів на створення та кон-
сервацію історичних культурних пам’яток наці-
онального значення та світового масштабу, друк 
класичної американської літератури усіх напрям-
ків, організацію виставок, фестивалів, зйомки до-
кументальних фільмів, що висвітлюють історичні 
етапи становлення Сполучених Штатів Америки 
та роль культурного аспекту в формуванні куль-
турної національної самобутності американців.

Інститут музейної та бібліотечної справи це 
федеральне агентство, яке сьогодні фінансує 
більшість культурно важливих об’єктів країни, 
серед яких 15 тисяч музеїв, 120 тисяч бібліо-
тек. Кошти, виділені з бюджет країни Інституту 
музейної та бібліотечної справи витрачаються 
в першу чергу на перебудову культурних ор-
ганізацій, розробку освітніх програм, створення 
нових культурних композицій, розроблення про-
ектів наукових досліджень, пов’язаних з архео-
логічними дослідженнями культурного напрямку 

держави, а також розробку та підтримку про-
грам, розрахованих на розвиток та підтримку 
громадських зв’язків між культурним сектором 
та місцевими спільнотами. 

Потрібно також звернути увагу на найстарі-
ший музейний заклад країни – Інститут Смітсо-
на, який був заснований ще у 1846 році. Із того 
часу займає досить вагоме місце серед агентств 
культурної сфери країни. Цей науково-дослід-
ницький та освітній інститут офіційно вважаєть-
ся державним та фінансується урядом Сполуче-
них Штатів Америки, приватною благодійністю 
та за рахунок видавничої і комерційної діяль-
ності (з більшою мірою створенням пізнаваль-
них та освітніх програм та продажу сувенірної 
продукції). Інститут був названий на честь ан-
глійського вченого Джеймса Смітсона, який че-
рез відсутність нащадків заповів усі кошти на 
створення у Сполучених Штатах Америки ор-
ганізації, пріоритетним напрямком якої був би 
розвиток та розповсюдження знань. Мотив за-
повіту вченого, який значно вплинув на мисте-
цтво та гуманітарні науки в країні, ще досі за-
лишається загадкою. Через те, що Смітсон, як 
відомо, ніколи не був у Сполучених Штатах 
та не мав жодного листування з Америкою. Дея-
кі вважають, що це був своєрідний протест про-
ти жорстокості англійського суспільства. Інші ж 
дотримуються думки, що цей важливий вклад 
було зроблено мотивуючись інтересом до ідеалів 
демократії та просвітництва, що активно розкві-
тало у США в ті часи. Тим не менш, створення 
інституту вивело країну на новий рівень просвіт-
ництва у сфері культури та мистецтва на той мо-
мент. Заслугами інституту є створення 18 музеїв, 
9 дослідницьких центрів. Це лише у Вашингтоні. 
А ще було відкрито більш ніж 140 філій музеїв 
у 40 штатах, працює студія звукозапису, дру-
карня, налагоджено друк 2 журналів, створено 
інформаційно-освітній підрозділ та служби пере-
сувних виставок, які експонують колекції, зібрані 
інститутом у 247 населених пунктах Сполучених 
Штатів Америки [3]. Архіви інституту Смітсо-
на сьогодні слугують пам’ятником унікальності 
та неповторності культурної організації. Місією 
архіву є документування цілей та дій інститу-
ту, його прагнення до поширення та розповсю-
дження знань і культурної спадщини, зібраної 
та законсервованої інститутом для подальшого 
збереження, підтримуючи таким чином куль-
турну самобутність американської нації. Серед 
пріоритетних напрямків є оцінка та придбання 
записів пов’язаних з документальними матеріа-
лами культурної сфери, пропонування широко-
го спектру довідкових послуг та досліджень для 
суспільства, створення та розвиток продуктів, 
послуг і проектів, які стимулюють розуміння іс-
торії і культури американського народу та інше. 

Міжнародний науковий центр Вудро Вільсо-
на є частиною Смітсоновського інституту. І тим 
не менш веде свою окрему діяльність, що на-
дає можливість розглядати інститут як окрему 
культурну організацію. Він є в певному роді Ака-
демією прикладних наук. В цьому Центрі най-
кращі вчені, відібрані за допомогою проведення 
конкурсів, вивчають теми міжнародного зна-
чення. Інститут фактично займається розглядом 
та розробкою певного питання: політичного, еко-
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номічного чи культурного характеру, надаючи 
звіт з порадами владі США, стосовно можливих 
результатів того чи іншого політичного кроку. 
Проблематика може торкатися як внутрішніх 
проблем Сполучених Штатів Америки, так і її 
політичних дій на світовій арені. Також за допо-
могою засобів масової інформації Центр повідо-
мляє світову спільноту, про результати прове-
дених досліджень. Фінансується за рахунок як 
державного забезпечення, так і завдяки внескам 
з боку приватного сектору.

Бібліотека Конгресу США. Чи не найбільша 
у світі бібліотека, яка є підрозділом, що обслу-
говує сьогодні органи федеральної законодавчої 
влади. Це найбільше за площею книгосховище 
має 3 будівлі. Створена у 1800 році за пунктом 
закону про перенесення столиці з Філадельфії 
до Вашингтону. За яким виділялися кошти у роз-
мір 5 тисяч доларів на закупівлю книжок, необ-
хідних для плідної роботи Конгресу, та побудо-
ву спеціального приміщення для їх зберігання. 
Бібліотека налічує більш ніж 5600000000 при-
мірників різними мовами світу, 3797 інкунабул. 
До її колекції увійшли рідкісні видання грець-
ких та латинських авторів, зокрема Геродота 
та Лукреція, авторів епохи Відродження, серед 
яких роботи Копреника, Велазія, Вазарі, Декар-
та та інших, видання авторів Просвітництва, на-
приклад, Вольтера, Руссо, Дідро. Серед інших 
раритетів можна побачити Біблію Гутенберга 
та «Географію» Птолемея 1475 року. Бібліотека 
є однією з найбільших колекцій у світі та най-
більшою у Сполучених Штатах Америки. Осно-
вним завданням Бібліотеки є якісна розробка 
універсальної колекції книжкових видань, що 
документують історію та подальший розви-
ток творчості американського народу. Яка буде 
фіксувати та приймати участь у розвитку ци-
вілізації, а також організувати, зберігати та за-
безпечувати доступ до колекції. Бібліотека вже 
розробила новий сучасний режим систематизації 
розрізненої інформації. Завдяки технологічному 
прогресу кожен американець має можливість до-
ступу до літератури будь якого напрямку. Осо-
бливо великої уваги приділяється виданням, 
що підіймають актуальні проблеми усіх сфер 
сучасного життя. Таким чином Бібліотека Кон-
гресу є інструментом сучасності, завдяки яко-
му держава може підіймати рівень культурної 
обізнаності американців, задовольняти потреби 
іноземних зацікавлених осіб, формувати підви-
щення рівня освіти, що в свою чергу призведе до 
зростання культури молодого покоління. Це один 
із найбільш фінансованих державою культурних 
закладів. За інформацією офіційної сторінки Бі-
бліотеки Конгресу, у 2017 році державні асигна-
ції склали 631,95 мільйонів доларів, включаючи 
витрати на покриття витрат у розмірі 52,07 міль-
йона доларів.

Національне агентство архівів та записів, 
це агентство налічує 18 федеральних архівів 
та 11 президентських бібліотек, що на сьогодні 
є загально доступними. Головною ціллю є збе-
рігання та документування державних та істо-
ричних записів, а також розширення доступу 
суспільства до цих документів. Національний ар-
хів, активно включає соціальні мережі до спис-
ку пріоритетних напрямків реалізації зв’язків із 

громадськістю. У 2009 році навіть був створений 
канал у мережі YouTube для залучення до пе-
регляду документальних фільмів, що інформу-
ють суспільство країни про майбутні події, зміни 
тощо. Командою освіти була створена нова про-
грама викладання, використовуючи архівні доку-
менти, плани уроків та інструменти, якими має 
оперувати вчитель викладаючи за цією програ-
мою, що також прописані на сайті архіву в ме-
режі Інтернет.

Центр виконавчих мистецтв ім. Дж. Кеннеді, 
був першою культурницькою структурою дер-
жавного рівня, присвяченою виконавському мис-
тецтву, будівництво якого сприяло фінансуван-
ня уряду. Відкритий у 1971 році, центр сьогодні 
є осередком виконавського мистецтва країни. 
Основну частину фінансового забезпечення цен-
тру покриває державний бюджет, тим не менш 
приватний сектор відіграє важливу роль у фі-
нансуванні проектів організації. На сцені цен-
тру щороку проводиться широкий спектр ви-
став, що охоплюють жанри: балет, оркестрова, 
камерна, джазова, популярна і народна музика, 
різноманітні мультимедійні вистави. До того ж 
Центр проводить низку гастрольних постановок 
та телевізійних і радіо програм. Крім трьох голо-
вних театрів: Концертного залу, Оперного театру 
та Театру Ейзенхауера, у Центрі активно пра-
цює Сімейний театр, що є структурою художньої 
освіти як для дорослих, так і для дітей. Щоро-
ку Сімейний театр проводить ряд показних ви-
ступів молодих прогресивних виконавців різних 
напрямів музичного та театрального мистецтва. 
До того є місцем реалізації багатьох культурних 
проектів, розрахованих не лише на культурний 
розвиток американської молоді, а й орієнтований 
на міжнародне співробітництво. Серед головних 
проектів Сімейного театру можна виділити такі: 
проект «Консерваторія» та проект «Виконавче 
мистецтво для кожного». В останні роки Центр 
Кеннеді активно працює над розширенням освіт-
ніх програм. Лише за минулий рік ці освітні про-
грами охопили аудиторію у понад 11 мільйонів 
чоловік з усього світу.

Національна галерея мистецтв. Це одна з най-
величніших галерей, яка володіє унікальним зі-
бранням творчих здобутків різних культурних 
напрямків зі всіх куточків світу: картини, скуль-
птури, фотографії, найцікавіші зразки декора-
тивно-прикладного мистецтва. Колекція картин 
італійських, французьких та американських 
митців налічує близько 1200 екземплярів. Окре-
мої уваги заслуговує 20 тисяч малюнків, що пе-
редають історичний розвиток американських 
ремесел та народного мистецтва. Галерея була 
сформована у 1937 році, завдяки фінансовій під-
тримці С.Г. Кресса, Е. Меллона, Л.Дж. Розенваль-
да і Дж. Уайденера. Та фінансовий внесок не 
єдине, що вони зробили при створенні галереї.  
Для створення її експозицій, з приватних колек-
цій до галереї були передані більше ніж 2 тисячі 
картин, скульптур, виробів з фарфору та предме-
ти декоративного мистецтва, що й склали основу 
національної галереї. Фінансування цієї організа-
ції, як і інших відбувається частково з державного 
бюджету, та за допомогою приватних внесків.

У минулому році адміністрацією Президента 
США Дональда Трампа був запропонований річ-
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ний бюджет країни на 2018 рік, який передбачу-
вав повне закриття фінансування федеративних 
агентств культурної сфери. Ця заява виклика-
ла обурення суспільства. Комітетом Конгресу не 
підтримано дану ініціативу, і через 4 місяці був 
підписаний законопроект про фінансування На-
ціонального фонду мистецтв та Національного 
фонду гуманітарних наук. Згідно із законом, кож-
не з агентств отримає фінансування у 145 міль-
йонів доларів. Це на 5 мільйонів менше, ніж 
у 2017 році, та все ж таки набагато більше чим 
повне закриття фінансування. Це в свою чергу 
є доказом небайдужості до зберігання культур-
них цінностей Сполучених Штатів Америки.

Що до регіональної підтримки, то головну роль 
у розвитку культурних надбань Америки грає 
Національна асамблея художніх агентств штатів. 
Кожним агентством керує рада керівників горо-
дян, які слідкують за його роботою. Суспільство 
приймає активну участь у проведенні програм 
і посідає центральне місце у плануванні куль-
турних програм, та прийняті рішень стосовно ви-
явлення та втілення у життя місцевих запитів 
громадян у сфері культури. Державні агентства 
мистецтв фінансуються за рахунок асигнування 
з бюджету. За законом вони отримують 40% від 
річного федерального гранту, виділеного Конгре-
сом Національному фонду мистецтв. Мистецтво, 
на думку представників цих агентств є ключовим 
у розвитку яскравого суспільства та створенні 
робочих місць для багатьох мільйонів американ-
ців. У кожному звіті вони нагадують про необ-
хідність розвитку культури задля стимулювання 
бізнесу та зберігання талановитого суспільства 
через культуру. Саме мистецтво, на їх думку, 
підтримує сильну демократію в країні, зберігає 
американську спадщину та коріння, передає уні-
кальні традиції нації наступним поколінням.

Фонди також відіграють дуже велику роль 
у фінансуванні культурної політики країни. Вони 
займають середню сходинку між благодійниками 
та художніми організаціями, підтримуючи благо-
дійні цілі. Життєдіяльність фондів підтримуєть-
ся за рахунок отримання прибутку з установчого 
капіталу. Популярність фондів можна пояснити 
вигідним податковим законодавством, що стиму-
лює та підтримує благодійність. Серед провідних 
благодійних фондів можна виділити фонди Рок-
феллера, Ендрю Меллона, Ліллі Ендаумент. 

Також не можливо не звернути увагу на Фонд 
Форда, який на сьогодні займає провідне місце 
серед фондів Америки і протегує виконавське 
мистецтво. За весь період існування, ним було 
використано сотні мільйонів доларів на розвиток 
культурної сфери. З 1971 року плідно працює 
програма довгострокової фінансової допомоги, 
завдяки якій Фондом Форда буда надана допо-
мога різним музичним на театральним органі-
заціям, що були на межі закриття. Покращення 
умов існування та праці музикантів призвело до 
підвищення кваліфікаційного рівня концертів, 
що в свою чергу сприяло розвитку та зміцненню 
позицій організації у культурній сфері. Ця про-
грама була чи не єдиною, що набула національ-
ного масштабу, охопивши усі штати Америки. 
Також значний вклад Фонду можна прослідку-
вати у галузі симфонічної музики. Він активно 
сприяв розвитку сучасного напрямку симфоніч-

ного мистецтва, забезпечуючи оркестри новіт-
нім музичним матеріалом, фінансував програму 
обміну досвідом між адміністраціями оркестрів.  
Головною метою Фонду Форда є дослідження 
того, як «культурний аспект впливає та фор-
мує реальність, та як мистецтво, журналістика 
та кіно сприяє розвитку більш справедливого 
суспільства… Під час роботи приділяється прі-
оритетна увага проектам, що орієнтуються на 
митців, і поєднують у собі поглиблений та зміс-
товний взаємозв’язок з суспільством…» [4].

Сьогодні, згідно з дослідженням Фонду Сард-
ни розподіл фінансування мистецтв стає деда-
лі сфокусованим на великих організаціях, хоча 
це питання все частіше підіймається серед ке-
рівників фондів під час роботи над проблемати-
кою справедливого та інтеграційного розподілу. 
Фондом було виявлено, що принаймні 2 відсо-
тки художніх груп, що мають бюджет не мен-
ше 5 мільйонів доларів отримали за минулий рік 
фінансування у 58%, а 8% організацій мистецтв 
з бюджетом від 1 до 5 мільйонів отримують 21% 
фінансування. Із 90% організацій з бюджетом до 
1 мільйона, тобто більшість художність агентств, 
чверть з яких є організаціями орієнтованими на 
підтримку та розвиток африканських, латиноа-
мериканських, азіатських та індіанських куль-
турних традицій, отримують останні 21% від 
усіх грантів, подарунків та благодійних внесків. 
До того ж, за даними Фонду, велика кількість 
культурних груп постраждала у наслідок довго-
го дезінвестування, і через це майже не мають 
можливості залучення більшої кількості доходів 
та грантів. Через це здійснено ряд рекомендацій, 
стосовно покращення системи фінансування, се-
ред яких розробка спільних проектів більш вели-
ких художніх організацій з малими, залучаючи 
при цьому багатих благодійників та підприємців 
і розробка більш ефективної системи розподілу 
виділених коштів.

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши 
систему фінансового забезпечення культурної 
політики з боку держави, нами було визначено, 
що держава відіграє важливе місце у формуван-
ні та розвитку культурної обізнаності громадян 
Сполучених Штатів Америки. Сьогодні відбува-
ється активізація всіх ланок освіти. Оперуючи 
великим набором інструментів, держава піді-
ймає кваліфікаційний рівень викладачів, надає 
можливість звичайному споживачу отримати 
необхідну інформацію у будь-якій сфері. Також 
дуже велику роль посідає фінансування при-
ватного сектору. Суспільство Сполучених Шта-
тів Америки вважає, що найбільш впливовими 
є великі корпорації та компанії, через їх фінан-
сування масштабних проектів та заходів. Аналіз 
показав, що приблизно 67 відсотків фінансуван-
ня різних сфер культурної галузі приходить 
з боку невеликих та середніх за розміром ком-
паній. Всі ланки фінансування чітко працюють 
створюючи сильну систему, що активно співпра-
цює з економічною сферою країни, не забуваю-
чи за виявлення та відповідність високому рів-
ню запитів суспільства на культурну продукцію.  
Тим не менш, скорочення видатків на фінансу-
вання культурної сфери на федеральному рів-
ні хоча ще не відчувається і майже не похит-
нуло саму систему, тим не менш несе реальну 
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загрозу цілісності культурної системи в цілому. 
Це в свою чергу може призвести до виникнення 
ряду питань (до прикладу, дуже великого впли-
ву на зміст самої культури з боку приватного 
сектору, повної втрати контролю держави над 
культурною сферою та культурною індустрією 
країни). Це може сильно похитнути позитивний 

імідж країни, і сприяти часткової втрати націо-
нальної самобутності американців. Тому на нашу 
думко доцільним було б розробити довгостроко-
вий проект фінансування культурної галузі, що 
надало б можливість не лише сприяти стабільно-
му розвитку культури, а й збільшувати її мож-
ливості за рахунок державного фінансування. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Аннотация
В статье исследуется финансирование культурной отрасли Соединенных Штатов Америки. Рассма-
тривается ряд проблем финансового обеспечения сферы культуры. Также дается характеристика си-
стемы управления культурой и рассматриваются культурные организации, которые получают финан-
сирование на федеральном уровне. Дается описание приоритетных направлений роботы федеральных 
учреждений культурной сферы страны. Исследуется роль частного сектора в финансировании куль-
туры Соединенных Штатов Америки.
Ключевые слова: финансирование, управление культуры, культура США, структура культурной от-
расли федерального уровня.

Sinkevych E.G., Ilika V.S.
Black Sea National University after Petro Mohyla
 

FINANCING AND MANAGEMENT SYSTEM  
OF CULTURE IN THE USA

Summary 
In the article the financing the cultural branch of the USA is being investigated. A range of problems 
of financial procuring is being scrutinized. The characteristic of the management system of culture is 
provided as well as cultural organizations financed on a federal level are considered. Priority areas of 
federal institutions of country’s cultural sphere are being provided. The role of private sector in financing  
the culture of the USA is being researched.
Keywords: financing, culture management, culture of the USA, structure of cultural branch of the federal 
level.
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ІНТЕРНЕТ ЯК НОВИЙ СВІТ РЕКЛАМИ:  
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ, ВИДИ, СПЕЦИФІКА

Кіца М.О.
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано особливості впливу сучасної реклами на аудиторію. Досліджено психологічні 
аспекти ефективної рекламної комунікації. Проаналізовано види та специфіку реклами в мережі Інтер-
нет. Виділено основні тенденції функціонування сучасної Інтернет-реклами. Запропоновано дієві методи 
подачі реклами в Інтернеті.
Ключові слова: Інтернет, реклама, ЗМІ, комунікація, реципієнт.

Постановка проблеми. У всі часи реклама 
мала свої прибічників та опонентів. І це 

природно, адже для когось реклама – це спосіб 
пізнання та отримання інформації, хтось відпо-
чиває, переглядаючи цікаві та дотепні рекламні 
ролики, а для когось рекламне звернення – це 
витрачений час і кошти. Незважаючи на усі пе-
реваги і недоліки, реклама все ж виконує багато 
функцій, серед яких інформативна, комунікатив-
на, пізнавальна, рекреаційна, гедоністична тощо. 
На перший погляд, реклама не виконує жодних 
негативних функцій, проте усім відомо, що коли 
певні явища є перебільшеними і нав’язливими, 
то виникає зворотній ефект. Давно відоме нам 
правило, що попит породжує пропозицію не за-
вжди справджується. 

В умовах соціалізації суспільства реклама по-
стає все більш активним та дієвим чинником тво-
рення стереотипів та диктування умов життя лю-
дей. Вона відображає реалії сучасності і водночас 
творить нову картину світу, не завжди реальну 
та позитивну. Реклама виступає своєрідним лак-
мусовим папірцем, який відображає будь-які змі-
ни у соціумі. Водночас та реклама, яка не встигає 
йти в ногу з часом, може сприйматись як застарі-
ла, міфічна або навіть стереотипна.

Віднедавна одним з найперспективніших сег-
ментів українського ринку є Інтернет-реклама, 
який швидко розвивається та набуває нових 
форм та видів. Проте не всі її види є достат-
ньо дієвими, креативними та рентабельними. Ре-
клама є фактично головним джерелом прибутку 
мережевих ЗМІ, тому важливо виокремити її 
особливості та відмінності між традиційної ре-
кламою. Реклама – специфічна інформація про 
осіб чи продукцію, яка поширюється в будь-якій 
формі та в будь-який спосіб із метою прямого чи 
опосередкованого одержання прибутку [1].

Для того, щоб реклама була ефективною, 
необхідно, аби аудиторія запам`ятала це пові-
домлення, оскільки людей переконує те, що за-
лишається в пам'яті. Тому інформація має "за-
чепити", тобто повідомлення повинне мати таку 
форму, щоб воно запам`яталося. Сучасна рекла-
ма є аналогом класичного нарратива. Отримую-
чи інформацію про щось, людина міняє уявлення 
про себе; пропонуючи послуги і товари, реклама 

створює споживачеві внутрішній образ його са-
мого, складовою частиною якого є потреба в тому, 
що рекламується; реклама розповідає спожива-
чеві про те, яка він людина і чому йому необхід-
ний даний товар або послуга. Таким чином, мета 
реалізації рекламованого товару деформує світо-
гляд споживача.

Реклама впливає на психіку споживача, 
у першу чергу тим, що створює нормативи соці-
альної престижності. За допомогою нав'язуваних 
соціальних стереотипів, будучи елементом тор-
гівлі та збуту, реклама маніпулює потребами на 
користь постачальників товарів і послуг. Реклама 
нав'язує не тільки речі й послуги, але і спосіб 
життя, стиль поведінки, дозвілля. Піддавшись дії 
реклами, споживач міняється згідно нав'язаної 
йому ідентичності, відчуває себе не тим, ким він 
є насправді, а тим, ким зобов'язаний бути згідно 
пропонованому соціальному стереотипу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Реклама все частіше втручається в життя люди-
ни, управляючи їм на усвідомленому і несвідомому 
рівнях. При цьому вона виходить за межі комерцій-
них інтересів і нав'язує споживачам систему пев-
них стандартів, точку відліку життєвих цінностей, 
світоглядних ідей та уявлень. В.Г. Зазикін виділяє 
чотири компоненти психологічної дії реклами: 

1) когнітивний (отримання нової інформації за 
рахунок процесів переробки інформації: відчут-
тя, сприйняття, уваги, асоціативного мислення, 
пам'яті); 

2) афектний (формування емоційного ставлен-
ня, спонукального бажання, переживання); 

3) регулятивний (спонука до конкретних дій); 
4) комунікативний (інтеграція в процеси ін-

формаційного спілкування, активну діяльність, 
обмін думками тощо) [3, с. 135]. 

Говорячи про високий ступінь взаємозалеж-
ності сучасних онлайн-медій, що перетворює їх 
в буквальному сенсі на єдину систему, дослідни-
ця особливостей функціонування інтернет-ЗМІ 
Чабаненко М.В. називає дві основні причини цьо-
го явища.

Перша: медіаповідомлення інтернет-видань, 
особливо новини, вільно циркулюють у медіа-дис-
курсі всіх інших засобів масової інформації. Через 
це виникають уніфіковані інформаційні потоки, 
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коли одна й та ж новина в майже незміненому 
вигляді повторюється безліч разів багатьма ЗМІ. 

Друга: через те, що традиційні мас-медіа значно 
інтегровані в Інтернет, практично всі вони пере-
тинаються в Мережі, яка стала спільним для всіх 
медіа-середовищем (єдиним медіумом) [4, с. 21]. 

Автор переконана, що обидва ці процеси є не-
зворотними і з часом лише виразнішають.

Втім, варто зауважити, що Інтернет все-таки 
є нічим іншим, як технологією, завдяки якій роз-
виваються нові різновиди ЗМІ, технічною осно-
вою для інформаційного простору, в якому вони 
діють, базою для нових розробок та інноваційних 
рішень. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зрозуміло, що в сучасних 
умовах журналістика, яка створена для всебіч-
ного та об’єктивного інформування суспільства, 
яка прагне «вести» свою аудиторію і в жодно-
му разі не відставати від неї, використовує гло-
бальну мережу «на повну». Йдеться не лише про 
електронні ресурси, а й про традиційні ТБ, радіо 
і пресу, що активно представляють себе в Мере-
жі. В той же час, Інтернет, який в якості основної 
платформи для мовлення все частіше обирають 
сучасні ЗМІ, дає багато інструментів для пере-
ваги над класичними мас-медіа.

Про безсумнівну пріоритетність інтернет-ме-
дій у сучасної читацької, глядацькою та й будь-
якої іншої аудиторій і засоби її досягнення та ж 
І. Вихрущ пише: «Завдячуючи новинкам у світі 
техніки, графічного дизайну, веб-моделювання, 
споживач отримує нову відмінну форму подачі 
інформації: репортажі, у яких яскраві та нестан-
дартні фото отримані із повітря, завдяки дронам; 
мультимедійні лонгріди – історії, доповнені ві-
зуалізацією, аудіо та відео; аналітичні матеріали 
з інфографікою, мапами та 3D-анімацією. Усе це 
приваблює інтернет-користувача, бо дає змогу 
глибше осягнути цікаву йому тему. Із найцікаві-
ших заголовків у Twitter та найпривабливіших 
фото у Instagram, із опублікованих статей на 
Facebook та коментарів до них, подкастів та пе-
редач на інтернет-телебаченні, споживач тво-
рить своє щоденне мультимедійне видання, ко-
тре лідирує у всіх можливих рейтингах» [6].

Формулювання цілей статті. З огляду на за-
значене вище, зрозумілими стають все частіші 
заяви користувачів, які називають весь Інтернет 
одним великим засобом масової інформації. Фор-
мулюванню такої думки сприяє одразу кілька 
особливостей функціонування електронних ме-
дій в Мережі. 

Кожен ЗМІ, зважаючи на масштаби аудито-
рії, її географію, специфіку ніші, тематику і т.д., 
формує правила власної діяльності. І все-таки 
першим, що виокремлює ті чи інші особливості, 
характер функціонування засобу масової інфор-
мації, можливості його роботи, є платформа, на 
якій він існує. 

Так, телеканали завжди мали перевагу над 
іншими ЗМІ завдяки своїй унікальній можли-
вості безпосередньо спілкуватись з глядацькою 
аудиторію через присутність журналіста у кадрі. 
Преса та радіо, у своє чергу, так само виходять 
із основних переваг, якими володіють. В першому 
випадку – такою була і є можливість поверну-
тись до журналістського матеріалу в будь-який 

зручний для читача час, а в другому – оператив-
ність інформації та деяка «інтимність», близь-
кість для слухачів. 

Інша річ, що з появою Інтернету та почат-
ком ери електронних ЗМІ, аудиторія, яка змогла 
отримати все це одразу в одному місці, почала 
обирати більш зручний спосіб для пошуку ціка-
вої їй інформації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному суспільстві ідеологічна роль реклами 
набагато важливіша від інформаційної. Реклама 
створює візуальний світ, побудований за проек-
том «замовника». Це – уявний світ, що нарко-
тизує, в якому мислення і поведінка зануреної 
в нього людини стає повністю передбаченими.  
Реклама заповнює весь день середньостатистич-
ної людини. Ця настирливість, постійність дії має 
свій психологічний сенс. Його суть полягає в по-
стійному викликанні одних і тих же рефлексів. 
Має місце свого роду психологічне дресирування. 

У світі активно триває глобальний процес 
діджиталізації чи простіше кажучи – оцифру-
вання всього, що можливо і неможливо уявити. 
Стрімкий розвиток цього явища, враховуючи 
здобутки у сфері цифрових технологій та іннова-
цій у ХХІ столітті, є закономірним для сучасно-
го суспільства та відбувається багато в чому для 
задоволення його «непомірних» вимог і потреб. 
Можливість користуватись новими технологіями 
та розробками, результатами тієї ж діджиталіза-
ції, стежити за останніми новинами в цій та усіх 
інших сферах життя і просто бути дотичним до 
усіх цих процесів для більшості людей на сьогод-
ні забезпечує Інтернет.

Як свідчать дані опитування КМІС, на почат-
ку 2018 року майже дві третини (62%) дорослого 
населення України користувалися Інтернетом. 
Частка користувачів серед людей 18-39 років 
в Україні сягнула 91% [1]. 

Звісно, глобальна мережа виокремлює також 
певні особливості роботи і самих інтернет-ЗМІ, 
що усі разом формують характер функціонуван-
ня онлайнових медій. Серед них:

•персональний підхід (можливість макси-
мальної індивідуалізації стосунків із цільовою 
аудиторією). Чабаненко М.В. називає таку осо-
бливість однією з переваг і специфічних рис 
журналістики в Інтернеті. 

•вимірюваність. Існують технічні засоби, що 
дозволяють редакції інтернет-видання точно ді-
знаватися про індивідуальні забаганки відвідува-
чів, спостерігаючи за кількістю кліків на матері-
алах, глибиною перегляду сторінок, і відповідно 
реагувати, пристосовуючи контент до смаків ау-
диторії. Можна влаштовувати розсилання ви-
біркових новин на поштові скриньки постійних 
користувачів за їх індивідуальними замовлен-
нями, навіть пропонувати змінювати інтерфейс 
і структуру головної сторінки (це іноді практи-
кують крупні інформаційні портали) [3, с. 139].

•оперативність і навіть миттєвість (можли-
вість оприлюднення інформації в режимі реаль-
ного часу). Це, з одного боку, добре для корис-
тувачів Інтернету: зі свіжими новинами на сайті 
вони можуть знайомитись будь-коли протягом 
24 годин на добу. З іншого боку, для журналіс-
тів це означає шалені темпи роботи. Оскільки 
в Інтернеті конкуренція є значно вищою за кон-
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куренцію між традиційними ЗМІ, онлайнові ви-
дання намагаються подавати повідомлення про 
останні події настільки швидко, наскільки це 
взагалі можливо, хоча кожна редакція, звичайно, 
сама вирішує питання щодо терміновості. 

•гнучкість (матеріал можна швидко онов-
лювати, а відвідувачі можуть самі брати участь 
в наповненні ресурсу); 

•економічність (веб-видання набагато дешев-
ше за паперове чи телевізійне ЗМІ).

Реклама – основне джерело прибутку ЗМІ. 
І мережеві медіа – не виняток. Реклама в Інтер-
неті має свої переваги та недоліки, адже поєднує 
у собі особливості і методи подачі, притаманні 
усім традиційним ЗМІ. Проте однією з головних 
її особливостей є інтерактивність. Користувач 
може написати коментар до реклами, висловлю-
ючи цим самим побажання та демонструючи свої 
вподобання, а може навпаки – вимкнути рекла-
му або закрити сторінку Інетрнет-ресурсу. 

Разом із розвитком технологій змінюється 
і реклама. В звичному для користувача вигляді 
вона і досі заполоняє собою кожну вільну ділян-
ку Інтернету. Втім, дослідження демонструють 
зовсім нове майбутнє для реклами в цифрову 
добу. Експерти дійшли висновку: люди все біль-
ше витрачають свій цифровий час на комуніка-
ційні платформи, безпосередньо обмінюючись зі 
своїми друзями усіма видами контенту [2].

Йдеться не лише про те, що вони покинули 
новинні сайти чи портали на користь соціаль-
них мереж, якими можна самостійно управляти.  
Цей тренд неодноразово виокремлювали остан-
німи роками. Нині, натомість, стає зрозуміло, що 
люди переходять від простих платформ дистри-
буції до прямих комунікаційних майданчиків на 
зразок Messenger чи Snapchat.

Під рекламою в Інтернеті сьогодні прийнято 
розуміти різні види реклами. Передусім це – 
контекстна реклама. Суть такої реклами полягає 
в показі оголошень, заснованому на відповідності 
предмету реклами і змісту сторінки, на якій вона 
розміщена. 

Виділяють два види контекстної реклами: по-
шукова – на сторінках SERP-пошуковиків і тема-
тична – на сайтах-учасниках рекламних мереж.

Наступним видом реклами в Інтернет-ЗМІ 
є реклама в соцмережах. Сучасну рекламу прак-
тично не можливо уявити без використання мож-
ливостей соціальних мереж. Вона, мабуть, і най-
більш різноманітна. Умовно її можна розділити 
на дві групи: SMM і таргетовану рекламу, тобто 
використання соціальної мережі як майданчика 
для оголошень з націлюванням на певну групу 
користувачів.

Таргетинг включає безліч налаштувань, за 
допомогою яких цільову аудиторію можна зада-
вати досить точно. 

Медійна (банерна) реклама передбачає роз-
міщення графічних оголошень (банерів) на сто-
рінках сайтів. Як правило, їх встановлюють на 
ресурсах з великою відвідуваністю, щоб охопити 
якнайбільшу аудиторію [2].

При виборі засобів інтернет-реклами першо-
чергово слід враховувати мету рекламної кам-
панії.

Сучасна інформація і комунікаційні технології 
це надають індивідам інструменти та платформи, 

що дозволяють їм регулювати та кон тролювати – 
більш ефективно з більшим ступенем раціональ-
ності, якщо хочете – їхню інформацію та кому-
нікаційні потоки.

Це фундаментальна зміна, що пояснює, 
чому, цілком імовірно, настане кінець реклами 
в тому вигляді, як ми звикли. Звісно, бренди 
продукти та сервіси продовжуватимуть зв’язок 
з аудиторією. Але це відбуватиметься у різні, 
раніше не відомі, способи, які нам не слід на-
зивати рекламою [2].

Питання, що турбує медіа-менеджерів усього 
світу – як зробити так, щоб видання приноси-
ло гроші, а редакція продовжувала повноцінно 
функціонувати.

Намагаючись знайти відповідь, до яких би ін-
новаційних методів та форматів не вдавались ме-
дійники, зрештою, відійти від поняття «реклама» 
їм досі не вдається.

Одним з таких ефективних прийомів, без-
перечно, виступає нативна реклама. Якщо ме-
ханізм публікації реклами в соцмережах вже 
достатньо налагоджений, то контентні інтернет-
видання досі шукають формулу чесної та ко-
рисної нативної реклами. Йдеться про так зва-
ний брендований або спонсорований контент. 
«Washington Post», «Buzz Feed», «Mashable», 
«Gawker Media», «Atlantic Media», «Forbes», 
«The Huffington Post» та «Business Insider» дав-
но експериментують з цим рекламним форма-
том. Така реклама виглядає, як решта статей 
на сайті, лише примітка збоку – «Sponsored 
content» вкаже на те, що матеріал створено за 
підтримки певного бренду [5].

Нативна реклама прагне не лише продавати, 
а й допомагати, інформувати, розважати корис-
тувачів і тим самим формує свою головну відмін-
ність від банерної – якість.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви. Інтернет – є новим, не до кінця вивченим 
каналом комунікації, і водночас ефективним за-
собом реклами. У той же час, вже є чимало при-
кладів, коли у форматі нативної реклами навіть 
авторитетні видання, намагаючись обманути чи-
тача, зазнавали невдачі. Пов'язано це зазвичай 
не так зі способом подачі рекламного матеріалу, 
як із недобросовісним його виконанням. По суті, 
єдиною вимогою до публікацій нативної рекла-
ми є її користь для цільової аудиторії видання. 
Якщо ж стаття насправді не допомагає читаче-
ві, не вирішує його проблем чи хоча б не задо-
вольняє цікавість – тоді такий матеріал сприй-
матиметься як звичайне рекламне оголошення. 
Більше того – читач, який вважатиме, що його 
намагались обманути, втратить довіру до такого 
ресурсу. 

Отже, Інтернет-реклама – це новий вид ре-
клами, який має свої особливості, переваги 
та недоліки. Серед переваг це постійне зростан-
ня кількості користувачів мережі, а отже, засобів 
реклами та споживачів; можливість фокусуван-
ня реклами в Інтернеті на певній цільовій ауди-
торії, що підвищує її ефективність; відсутність 
географічних кордонів; можливість цілодобового 
впливу на споживачів реклами, інтерактивність, 
можливість надання споживачу детальної ін-
формації та опису своєї продукції, прайс-листів 
тощо, що є неможливим у інших видах реклами. 
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ИНТЕРНЕТ КАК НОВЫЙ МИР РЕКЛАМЫ:  
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ, ВИДЫ, СПЕЦИФИКА

Аннотация
В статье проанализированы особенности влияния современной рекламы на аудиторию. Исследовано 
психологические аспекты эффективной рекламной коммуникации. Проанализированы виды и спец-
ифику рекламы в сети Интернет. Выделены основные тенденции функционирования современной  
Интернет-рекламы. Предложено действенные методы подачи рекламы в Интернете.
Ключевые слова: Интернет, реклама, СМИ, коммуникация, реципиент.

Kitsa M.O.
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INTERNET AS A NEW WORLD OF ADVERTISING:  
FEATURES OF COMMUNICATION, TYPES, SPECIFICS

Summary
The article analyzes the peculiarities of the influence of modern advertising on the audience. The psy-
chological aspects of effective advertising communication are investigated. The types of advertising on  
the Internet are analyzed. The main tendencies of functioning of modern Internet advertising are high-
lighted. The proposals about effective methods of advertising online are done. 
Keywords: Internet, advertising, media, communication, the recipient.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 342.5:347.136:35.078.3

ВІДКРИТІ ДАНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ  
У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Горбата Л.П.
Національний університет біоресурсів та природокористування України

У статті досліджено стан та визначено основні тенденції розвитку відкритих даних як інструменту ін-
формаційної відкритості. Розглянуто поняття «відкриті дані» та окреслено принципи відкритості даних у 
діяльності органів влади. З’ясовано законодавче підґрунтя використання відкритих даних у роботі орга-
нів публічної влади. Проведено зіставлення міжнародних рейтингів відкритих даних з точки зору місця 
України у них. На основі аналізу діяльності Ірпінської міської ради висвітлено ряд проблемних питань з 
відкритості даних та запропоновано коло рекомендацій щодо втілення політики із відкриття даних.
Ключові слова: відкриті дані, публічна інформація, електронне урядування, інформаційна відкритість, 
органи публічної влади.

Постановка проблеми. Відкритість влади 
є однією з необхідних передумов сталого 

демократичного розвитку та запорукою здійснен-
ня ефективної політики. Прозорість влади дає 
можливість реального громадянського кон тролю, 
забезпечує права людини та зміцнює довіру гро-
мадян до влади. Відкритість органів публічної 
влади прямо залежить від запровадження в їх 
діяльність відкритих даних, які сприяють ефек-
тивному публічному управлінню, покращенню 
якості публічних послуг. Вони є наслідком якості 
політики через прийняття рішень на основі до-
стовірної і повної інформації. Використання від-
критих урядових даних дає можливість зміц-
нювати інвестиційний потенціал, створювати 
робочі місця та підтримувати економічне зростання.  
Повноправне інтегрування України у міжнарод-
ний інформаційний простір можливе за умови 
вільного вироблення, зберігання, поширення, об-
міну та використання інформації і гарантованого 
доступу до неї.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Існують різні підходи до визначення поняття 
«відкриті дані». Проблематика відкритості ви-
світлена у працях дослідників: А. Газіна, І. Бегті-
на, І. Грищенко, А. Сакояна, П. Малкова, І. Рад-
ченка та інших. Н. Грицяк, І. Лопушинський, 
Н. Нижник, О. Маруженко у своїх працях від-
значають, що держава в особі своїх органів й ор-
ганізацій залишається виробником і найбільшим 
споживачем інформації водночас. Комплексне 
наукове дослідженням органів виконавчої влади 
України як суб’єкта інформаційних правовідно-
син в умовах розбудови інформаційного суспіль-
ства в Україні зробили І. Арістова та М. Куз-
нєцова. П. Клімушин, Д. Спасібов у своїй праці 
розглядали інноваційні сервіси відкритих даних 
для забезпечення ефективного функціонування 
e-Уряду. М. Дурман, І. Тохтарова досліджували 
відкриті дані як інструменти інформаційного за-
безпечення прозорості публічної влади. У царині 
розробки цієї теми працювали Тім Бернерс-Лі, 
який запропонував п’ятизіркову схему розгор-
тання для відкритих даннях; Е. Саммерс – розви-

нув візуалізацію відкритих даних, К. Гаттерідж – 
розробив курс відкритих даних для програмістів, 
К. Форсберг, що запропонував підсвічування від-
критих даних та інші іноземні науковці.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте «відкриті дані» як ін-
струмент інформаційної відкритості у діяльності 
органів публічної влади було розглянуто фраг-
ментарно. Це й зумовило вибір теми, постановку 
мети і завдань цієї публікації.

Мета статті. Метою статті є з’ясування ролі 
запровадження інструменту «відкриті дані» у ді-
яльності органів публічної влади. Дослідження 
безпосередньо пов’язане із науковими розвідка-
ми кафедри публічного управління та менедж-
менту інноваційної діяльності Національного уні-
верситету біоресурсів та природокористування 
України.

Виходячи з мети, поставлено такі завдання:
– проаналізувати наукові дослідження в га-

лузі науки державного управління щодо впрова-
дження інструменту «відкриті дані» в діяльність 
органів публічної влади;

– з’ясувати рівень впровадження відкритих 
даних органів публічної влади;

– вияснити роль інструменту електронного 
врядування та окреслити першочергові завдання 
щодо впровадження «відкритих даних» в діяль-
ності органів публічної влади.

Виклад основного матеріалу. Право на доступ 
до інформації є ознакою демократичності та кон-
ституційним правом людини, яке передбачене 
й гарантоване статтею 34 Конституції України [7], 
де записано право кожного вільно збирати, збері-
гати, використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.

Важливим кроком на шляху впровадження 
європейських стандартів відкритості і прозорос-
ті в роботу органів публічної влади стало ухва-
лення Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI [4]. Для за-
безпечення прозорості доступу до публічної ін-
формації необхідне застосування інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), які за останні 
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десятиліття ХХ століття стали каталізатором 
змін у житті суспільства. Своєю чергою інформа-
ційне суспільство трансформує сучасну політич-
ну реальність.

Електронне урядування має стати одним із 
інструментів, що забезпечує нові форми комуні-
кації між громадянами, бізнесом і владою. Без-
перешкодний доступ до публічної інформації 
сприяє участі громадян у виробленні й упрова-
дженні державної політики. Поширення Інтер-
нету та глобальної мережі на сучасному етапі 
стало основою для зміщення акцентів на зв’язки 
з громадськістю. Службовці отримали можли-
вість спілкуватися безпосередньо з громадянами 
та поширювати інформацію серед них [5].

Основними формами електронної взаємодії 
влади й суспільства є упровадження електро-
нного урядування як взаємодії органів публічної 
влади (ОПВ) і громадян та формулювання моти-
ваційних засад, залучення членів територіальної 
громади до взаємодії з ОПВ через використання 
новітніх інформаційних технологій.

Систему взаємодії ОПВ і громадян склада-
ють механізми взаємодії (включаючи інструмен-
ти такої взаємодії) та інфраструктура взаємодії. 
Одним із найбільш впливових є інформаційний 
механізм взаємодії. Процес взаємодії громадян 
і ОПВ пов’язаний насамперед з обміном інфор-
мацією. Будь-який аспект цієї взаємодії як по-
требує різнорідної інформації, так і стає її дже-
релом [16].

Публічна інформація має свій підвид – інфор-
мацію у вигляді відкритих даних, що, згідно зі 
статтею 101 Закону України «Про доступ до пу-
блічної інформації» [4] дозволяє її автоматизова-
не оброблення електронними засобами, вільний 
і безоплатний доступ до неї, а також її дальше 
використання.

Згідно з визначенням ООН, відкриті держав-
ні дані – це публічна інформація, яку держава 
ініціативно оприлюднює он-лайн, забезпечуючи 
вільний доступ до неї, а також її подальше по-
ширення і використання [17]. Відкритими даними 
може стати більшість інформації, розпорядника-
ми якої є державні органи, за винятком конфі-
денційної та таємної інформації.

Існують вісім принципів відкритості держа-
них даних, що були опубліковані за підсумками 
засідання робочої групи з відкритого урядуван-
ня, що відбулася у Себастополі (штат Каліфор-
нія, США) у 2007 р.:

1. Повнота – забезпечення доступу до усіх пу-
блічних даних.

2. Первинність – відомості збираються з пер-
винних джерел у незмінній формі з максимально 
можливим ступенем деталізації.

3. Своєчасність – доступ до даних має забез-
печуватись достатньо швидко.

4. Доступність для широкого кола споживачів.
5. Придатність до машинної обробки (струк-

турованість).
6. Відсутність дискримінації щодо доступу: 

реєстрація не повинна вимагатись.
7. Відсутність пропрієтарних форматів.
8. Відсутність ліцензування. Але можуть бути 

встановлені розумні обмеження щодо забезпе-
чення безпеки, захисту права на недоторканість 
приватного життя [18].

Ключові принципи відкриття державних даних 
викладено у Хартії відкритих даних, що була під-
писана лідерами країн «Великої сімки» на саміті 
у 2013 р. Вони містять, зокрема, норми які узго-
джуються з принципами, викладеними вище:

– відкриті данні «за умовчанням» – надання 
відкритих даних за умовчанням, дотримуючись 
при цьому норм національного та міжнародного 
законодавства у сфері захисту прав інтелекту-
альної власності, конфіденційної або таємної ін-
формації;

– якість та кількість – зобов’язання своєчасно 
оприлюднювати відкриті державні дані: актуаль-
ні, максимально деталізовані, точні, за можли-
вості в оригінальному вигляді та незмінній формі;

– використання всіма – публікувати у від-
критих форматах, а також не застосовувати бю-
рократичні та адміністративні бар’єри при отри-
манні доступу;

– опублікування даних для підвищення ефек-
тивності управління: обмін технічними знаннями 
та досвідом, прозорість у процесі збору, розробки 
стандартів та оприлюднення даних;

– опублікування даних для розвитку інно-
вацій [6].

Розвиток електронного урядування одним із 
пріоритетних напрямів реформування систе-
ми публічного управління в Україні визначено 
Стратегією сталого розвитку «Україна–2020» 
та Стратегією реформування державного управ-
ління України на 2016–2020 рр. [15; 2].

Основними завданнями в рамках даного на-
пряму реформи публічного управління, що пе-
редбачено реалізувати до 2020 р., є: завершення 
переходу органів публічної влади на електро-
нний документообіг та їх інтеграція до системи 
електронної взаємодії органів публічної влади; 
створення та вдосконалення відкритих публіч-
них реєстрів; електронізація адміністративних 
послуг – не менше 80 електронних адміністра-
тивних послуг третьої стадії розвитку, та 40 – 
четвертої стадії розвитку; розвиток відкритих 
даних – збільшення кількості наборів відкритих 
даних та покращення їх якості [15].

Низка законів та постанов, прийнятих 
у 2015 році, законодавчо врегулювала надан-
ня інформації про діяльність органів публічної 
влади у формі відкритих даних. Це такі зако-
нодавчі акти як: Закон України № 319-VIII від 
09.04.2015 р. «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо доступу до публічної інформації 
у формі відкритих даних» [10], Закон України від 
09.04.2015 № 313-VIII «Про внесення змін до стат-
ті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу 
до інформації про бюджетні показники у формі 
відкритих даних» [11], постанова Кабінету Міні-
стрів України від 21.10.2015 р. №835 «Про затвер-
дження Положення про набори даних, які підля-
гають оприлюдненню у формі відкритих даних» 
[12]. Інструмент «відкриті дані», врегульовано та-
кими Законами України «Про доступ до публічної 
інформації» [4], «Про захист персональних даних» 
[13], «Про відкритість використання публічних 
коштів» [8], «Про внесення змін до деяких зако-
нів України у сфері державних закупівель щодо 
приведення їх у відповідність із міжнародними 
стандартами та вжиття заходів з подолання ко-
рупції» [9], «Про публічні закупівлі» [14], Поста-
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нова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. 
№ 867 «Деякі питання оприлюднення публічної 
інформації у формі відкритих даних» [1].

Розпорядники інформації згідно з «Положен-
ням про набори даних, що підлягають оприлюд-
ненню у формі відкритих даних» [12] публікують 
відомості, визначені у переліку наборів даних, 
які підлягають оприлюдненню у формі відкри-
тих даних. Розпорядник інформації забезпечує 
актуальність набору даних через його оновлення 
через не більше як п’ять робочих днів з дня вне-
сення змін до набору даних [12] на його офіційно-
му веб-сайті та на його веб-сторінці на Єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних [3].

Уряд затвердив порядок ведення Єдино-
го державного порталу відкритих даних, який 
створено на вимогу Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації» [4] та постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. 
№ 835 «Про затвердження Положення про набо-
ри даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних» [12].

Портал створено для забезпечення своєчасного 
розміщення органами влади інформації, яка під-
лягає оприлюдненню, а також будь-яких інших 
даних, що відповідають визначенню публічної 
інформації у формі відкритих даних; оприлюд-
нення та регулярного оновлення розпорядником 
інформації відкритих даних на Порталі; забез-
печення спільних правил щодо оприлюднення 
інформаційних матеріалів у формі відкритих да-
них; для своєчасного розміщення повної та до-
стовірної інформації; ефективних двосторонніх 
комунікацій і каналів зворотного зв’язку [3].

Будь-яка особа з обов’язковим посиланням на 
джерело отримання інформації може вільно ко-
піювати, публікувати, поширювати, використо-
вувати, у тому числі з комерційною метою, у по-
єднанні з іншою інформацією або включаючи до 
складу власного продукту, публічну інформацію 
у формі відкритих даних.

Створення та забезпечення функціонування 
єдиного державного веб-порталу відкритих да-
них здійснюється Державним агентством з пи-
тань електронного урядування України за під-
тримки Кабінету Міністрів України, Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, Громадян-
ської платформи SocialBoost, Програми розвитку 
ООН в Україні, Міжнародного фонду «Відрод-
ження» та Представництва Microsoft в Україні.

На даний час збільшилася кількість наборів 
даних, які органи публічної влади опублікували 
на Єдиному державному веб-порталі відкритих 
даних – http://data.gov.ua. Станом на травень 
2018 р. на порталі доступно 40674 набори даних 
(у жовтні 2016 р. на порталі було 6987 наборів, 
у листопаді 2017 р. – 25109 наборів даних).

Закон України «Про доступ до публічної ін-
формації» регламентує питання відкритих даних 
наступним чином: «Публічна інформація у фор-
мі відкритих даних – це публічна інформація 
у форматі, що дозволяє її автоматизоване обро-
блення електронними засобами, вільний та без-
оплатний доступ до неї, а також її подальше ви-
користання» [4].

У доповіді Департаменту ООН з економічних 
і соціальних питань «Керівні принципи щодо 

відкриття державних даних» подано низку ре-
комендацій щодо втілення політики із відкриття 
державних даних. А саме:

1. Органи державної влади забезпечують до-
ступ до публічної інформації он-лайн у форма-
тах, які дозволяють доступ до інформації та її 
повторне використання. 

2. Створювати на інституціоналізувати куль-
туру відкритого врядування: представити план, 
яким чином кожен орган державної влади під-
вищуватиме рівень прозорості у своїй діяль-
ності, розвиватиме співпрацю із громадськістю 
та залучатиме її до процесу вироблення рішень. 
Складником формування культури відкритості 
у державному управлінні є підвищення рівня ін-
формованості державних службовців щодо пере-
ваг відкриття державних даних.

3. Для забезпечення прогресу у напрямі розви-
тку відкритого урядування необхідна співпраця 
усіх органів влади, спільне подолання перешкод, 
які можуть виникнути на шляху запроваджен-
ня відкритого урядування або ж використання 
нових технологій. Таким чином створювати по-
зитивні політичні умови для формування відкри-
того врядування.

Важливим напрямом реалізації ініціатив із 
відкриття державних даних є популяризація їх 
використання. Поширеними засобами, що засто-
совуються урядами різних країн, а також міжна-
родними організаціями є проведення тренінгів із 
журналістики даних, з розробки додатків на основі 
відкритих державних даних, а також тематичних 
конкурсів або хакатонів. З цією метою на держав-
них порталах відкритих даних запроваджуються 
різноманітні інструменти зворотного зв’язку (від-
відувачам надається можливість залишати свої 
коментарі та надсилати запити щодо наборів від-
критих даних, брати участь в он-лайн форумах, 
запроваджується рубрика «типові запитання», 
проводяться тематичні навчальні семінари тощо).

Важливими кроком у напрямі розвитку від-
критих даних відповідно до міжнародних прин-
ципів та стандартів стало приєднання України 
у 2016 р. до міжнародної Хартії відкритих даних. 
Про прогрес у розвитку відкритих даних також 
свідчить покращення позицій України у відпо-
відних міжнародних рейтингах. Згідно з рейтин-
гом Global Open Data Index, який складає між-
народна неурядова організація Open Knowledge 
International, Україна посіла 31 місце і покра-
щила свій результат на 23 позиції порівняно 
з 2016 роком. У рейтингу Open Data Barometer 
міжнародної неурядової організації World Wide 
Web Foundation Україна посіла 44 місце та по-
кращила свій результат на 18 позицій.

Найбільш схвальні оцінки Україна отримала 
за відкритість державного бюджету та витрат, 
закупівель, єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 
формувань та національного законодавства.

Оприлюднення наборів даних, які не вплива-
ють на ступінь прозорості та підзвітності влади 
та не є пріоритетними для громадськості не да-
ють потрібного ефекту. Відповідно до результа-
тів дослідження, проведеного в рамках складан-
ня щорічного міжнародного рейтингу відкритих 
даних (the Global Open Data Index), найменш 
відкритими в Україні є дані про землевласників, 
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стан довкілля, державні витрати, геопросторові 
дані. Представники кампаній, які готові ство-
рювати сервіси на базі відкритих даних, також 
відзначають небажання з боку органів влади, 
особливо місцевої, відкривати необхідні дані (на-
приклад, транспортні, земельні, екологічні, щодо 
комунального майна тощо) [19].

Доречним було б проаналізувати статистику 
запитів на публічну інформацію та визначити 
дані, оприлюднення яких найбільше відповіда-
тиме суспільному запиту. Та опублікувати на 
Єдиному державному веб-порталі відкритих да-
них набори даних, які підлягають оприлюдненню 
у формі відкритих даних.

Відкриті дані – це не лише підвищення про-
зорості та ефективності діяльності органів пу-
блічної влади, а й шлях до розвитку потужної 
індустрії – саме на базі державних даних, що 
стали відкритими, реалізуються успішні соціаль-
но-важливі та комерційні проекти [17].

На основі аналізу діяльності Ірпінської місь-
кої ради можна стверджувати, що залишаються 
невирішеними ще багато питань. Зокрема, пере-
шкодами на шляху розвитку відкритих даних є:

– невисокий рівень компетентності держав-
них службовців щодо відкритих даних. Необ-
хідна планомірна інформаційна кампанія щодо 
роз’яснення наскільки позитивно впливає поси-
лення прозорості та підзвітності органів влади на 
більш ефективне використання державних ре-
сурсів, сприяння розвитку інноваційного бізнесу, 
покращення якості публічних послуг;

– несвоєчасне або ж не в повному обсязі опри-
люднення та оновлення органами державної вла-
ди наборів державних даних, що ускладнює їх 
автоматизовану обробку, а отже й повторне ви-
користання.

Висновки і пропозиції. Потреба застосування 
в управлінні інструментів електронного уряду-
вання для надання публічної інформації в елек-
тронному вигляді на сьогодні очевидна для всіх. 
Так, органи публічної влади сьогодні перебува-
ють на початковому етапі впровадження ініціа-
тиви з розвитку відкритих даних. Серед інших 
проблем, що ускладнюють втілення ініціативи 
з відкриття даних в Україні, слід відзначити такі: 
відсутність концептуального документу, який би 
визначав основні принципи, пріоритети та на-
прями втілення політики із відкриття даних; не-
розвиненість культури відкритого врядування; 
відсутність єдиного підходу до збору, зберігання 
та управління державними даними в електронній 
формі; недостатній рівень підготовки персоналу 
органів публічної влади для роботи із відкрити-
ми даними; недостатнє фінансування ініціативи 
із відкриття даних; низький рівень поінформова-
ності населення щодо відкритих даних та пере-
ваг їх використання.

Подальші дослідження проаналізованої в статті 
проблеми можуть бути спрямовані на розроблен-
ня теоретичних і практичних механізмів застосу-
вання інструментів інформаційно-комунікаційних 
технологій та механізмів електронного урядуван-
ня в розробленні й запровадженні принципів від-
критості інформації про свою діяльність у роботі 
органів публічної влади, зокрема розробка стра-
тегії розвитку відкритих даних в Україні, прове-
дення соціологічних досліджень для визначення 
видів даних, які мають найбільший попит серед 
населення, та категорій запитів, з якими грома-
дяни найчастіше звертаються до органів публіч-
ної влади; вироблення стандартів збору, зберіган-
ня та управління державними даними в е-формі 
та стандартів якості відкритих публічних даних.
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ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Аннотация
В статье исследовано состояние и определены основные тенденции развития открытых данных как 
инструмента информационной открытости. Рассмотрены понятия «открытые данные» и обозначены 
принципы открытости данных в деятельности органов власти. Выяснено законодательная база ис-
пользования открытых данных в работе органов публичной власти. Проведено сопоставление между-
народных рейтингов открытых данных с точки зрения места Украины в них. На основе анализа дея-
тельности Ирпенского городского совета освещены ряд проблемных вопросов по открытости данных 
и предложены круг рекомендаций по реализации политики по открытию данных.
Ключевые слова: открытые данные, публичная информация, электронное управление, информацион-
ная открытость, органы публичной власти.
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OPEN DATA AS A TOOL FOR INFORMATION OPENNESS  
IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES

Summary
The article deals with the actual situation and the main tendencies of development of the open data as 
a tool of information openness. We studied the concept of "open data" and described the principles of 
data openness in the activities of public authorities. The legislative basis for the use of the open data in  
the work of public authorities has been clarified. We conducted a comparison of international ratings 
of the open data and the rate of Ukraine. On the basis of analysis of the Irpin City Council activities,  
we highlighted a number of problematic issues concerning the data openness as well as developed recom-
mendations for implementation of the data openness policy.
Keywords: open data, public information, e-government, information openness, public authorities.
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ
УДК 347.79(477)

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  
АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

Аленіна Н.Є.
Одеський національний морський університет

Досліджено структура та зміст правових засад здійснення перевезень автомобільним транспортом. Важ-
лива роль в регулюванні перевезень автомобільним транспортом відводиться правовим нормам, які міс-
тяться в нормативних актах. Основним джерелом викладання правових норм у правовій системі України є 
нормативний акт. Сукупність правових актів певної галузі становить законодавство. Таким чином, норма-
тивні акти, що регулюють автотранспортні відносини складають автотранспортне законодавство, а основу 
нормативних актів автотранспортного права становлять закони.
Ключові слова: правове регулювання, законодавство, перевезення автомобільним транспортом, переве-
зення пасажирів та вантажів, автомобільні перевезення.

Постановка проблеми. Перехід України на 
ринкові форми господарювання зумовив 

гостру потребу у створенні сприятливої право-
вої бази для розвитку національного підприємни-
цтва. Великого значення набуває розробка єдиної 
наукової концепції, в рамках якої здійснювало-
ся б удосконалення українського законодавства. 
В цих умовах важливого значення набуває про-
блема подальшого розвитку і вдосконалення пра-
вового регулювання суспільних відносин у сфері 
перевезення автомобільним транспортом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Аналіз наукової літератури різних сторін право-
вого регулювання транспортних перевезень були 
предметом наукових пошуків багатьох вчених, 
серед них І.В. Булгакова, В.К. Гіжевський, В. Раз-
вадовський, В.Ф. Демішкан, Л.П. Докіль та інші. 
Водночас, актуальним залишається вивчення пра-
вових основ здійснення автомобільних перевезень.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Правові норми, які регулюють 
взаємовідносини між сторонами у транспортній 
сфері повинні бути стабільними і незмінними 
впродовж багатьох років. Але разом з тим, інте-
грація України до ЄС та вступ її до Світової ор-
ганізації торгівлі, вимагають постійних змін пра-
вового регулювання перевезень, що становить 
собою прийняття нових нормативно-правових 
актів у цій сфері. Ця активність з боку нормот-
ворчої діяльності за останній час, свідчить про 
розвиток правової організації перевезень та лік-
відацію застарілих правових актів. Тому можемо 
вважати що, процес удосконалення транспорт-
ного законодавства повинен ґрунтуватися на ре-
зультатах наукових досліджень.

Мета статті. Метою даної роботи є поняття 
та аналіз автомобільного транспорту України, ви-
значення системи транспорту та його регулюван-
ня. Аналіз нормативно-правових актів, що регу-
люють перевезення автомобільним транспортом.

Виклад основного матеріалу. Автомобільний 
транспорт є однією з найважливіших галузей на-
родного господарства. Практично не має жодного 
підприємства промисловості, будівництва, сіль-

ського господарства, зв’язку та інших галузей 
економіки де б не використовувався автомобіль-
ний транспорт.

На думку І.В. Булгакової: «Автомобільний 
транспорт – самий мобільний з усіх існуючих ви-
дів транспорту. З його допомогою здійснюється 
повсякденний транспортний зв’язок між підпри-
ємствами, закладами та організаціями, між ними 
і підприємствами інших видів транспорту» [2]. 

Автотранспорт входить до єдиної транспорт-
ної системи України, як його складова частина. 
Основні його функції:

– забезпечення нормального функціонування 
виробництва та обігу продукції промисловості 
та сільського господарства;

– забезпечення потреб будівництва;
– задоволення потреб населення в автопере-

везеннях;
– забезпечення оборонних потреб держави.
Здійснюючи перевезення та виконуючи інші, 

пов’язані з перевезенням види транспортної діяль-
ності, автотранспортні підприємства зобов’язані:

а) повністю задовольняти потреби населення 
та народного господарства в перевезеннях;

б) виконувати плани перевезень вантажів 
і пасажирів;

в) забезпечувати збереження вантажів, що 
перевозяться;

г) забезпечувати високу культуру обслугову-
вання пасажирів і замовників перевезень;

ґ) своєчасно доставляти вантажі у місця при-
значення;

д) вести свою діяльність ефективно й економічно.
У практичній діяльності автотранспорту бере 

участь велика кількість автотранспортних під-
приємств і організацій, в яких задіяний бага-
точисельний колектив. Ясна річ, що належним 
чином організувати діяльність з перевезення 
вантажів, пасажирів, багажу, пошти, забезпечи-
ти високий рівень обслуговування пасажирів, їх 
безпеку при перевезеннях, збереження вантажів 
і багажу, раціонально використовувати рухомий 
склад і зменшувати транспортні витрати мож-
ливо лише за умови чіткого врегулювання прав 
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і обов’язків усіх сторін транспортного процесу. 
Це досягається встановленням державою спеці-
альних правил поведінки, на основі яких здій-
снюється транспортна діяльність.

До системи нормативних актів, які визначають 
засади організації та діяльності автомобільного 
транспорту, взагалі, та регулюють пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом, зокрема, 
відноситься Конституція України 28.06.1996 року, 
яка закріплює головні принципові положення еко-
номічної системи, форми власності, планування, 
соціальні та трудові правовідносини [1].

На думку відомого вченого у галузі транспорт-
ного права В.К. Гіжевського: «Автомобільний тран-
спорт – це сукупність транспортних засобів, з до-
помогою яких здійснюється перевезення пасажирів 
і вантажів автомобільними дорогами, а також ви-
конання спеціальних виробничих функцій» [3].

В той же час Закон України «Про автомобіль-
ний транспорт» дає наступне визначення автомо-
більного транспорту: «Автомобільний транспорт – 
галузь транспорту, яка забезпечує задоволення 
потреб населення та суспільного виробництва 
у перевезеннях пасажирів та вантажів автомо-
більними транспортними засобами» [4].

Слід зазначити, що законодавче визначення 
автомобільного транспорту містить поняття «ав-
томобільного транспортного засобу», яке, у свою 
чергу, також має нормативне визначення. Так, 
згідно положень Закону України «Про автомо-
більний транспорт», автомобільним транспорт-
ним засобом визнається колісний транспортний 
засіб (автобус, вантажний та легковий автомо-
біль, причіп, напівпричіп), який використовуєть-
ся для перевезення пасажирів, вантажів або ви-
конання спеціальних робочих функцій.

Автомобільний транспорт має ряд досить по-
зитивних особливостей: 

– підвищена прохідність автомобілів дозволяє 
їм переміщуватися різними шляхами;

– найбільша мобільність дає можливість здій-
снювати доставку пасажирів до пункту призна-
чення без пересадки;

– велика прохідність автомобілів по сучасних 
шляхах;

– порівняно недорога вартість автомобільних 
перевезень.

До складу автомобільного транспорту входять:
– автомобільний транспорт загального ко-

ристування як підгалузь галузі транспорту, 
покликаний задовольняти потреби населен-
ня та суспільного виробництва в автомобільних 
перевезеннях. Його утворюють перевізники, 
автостанції, автопавільйони, виконавці ремон-
ту та технічного обслуговування автомобільних 
транспортних засобів, вантажні термінали (ав-
топорти), вантажні автомобільні станції та кон-
тейнерні пункти. До автомобільного транспорту 
загального користування, відповідно до закону, 
належать автомобільні транспортні засоби пере-
візників, що використовуються ними для надан-
ня послуг з перевезення пасажирів і вантажів;

– автомобільні транспортні засоби суб’єктів 
підприємницької діяльності, установ і організацій, 
що використовуються тільки для власних потреб;

– автомобільні транспортні засоби фізич-
них осіб, що використовуються ними тільки для 
власних потреб.

Виходячи з цього визначення систему тран-
спорту в Україні складають: транспорт загально-
го користування, відомчий транспорт, індивіду-
альний транспорт.

В Україні до транспорту загального користу-
вання відносять автотранспортні підприємства 
і організації, що перебувають у власності Дер-
жавного департаменту автомобільного транспорту 
України. Відмінною рисою транспорту загального 
користування є те, що він задовольняє потреби 
в перевезенні вантажів підприємств різних форм 
власності незалежно від відомчої приналежності, 
а також у пасажирських перевезеннях населення 
та переміщення багажу і вантажів громадян.

Щодо питання функцій транспорту загального 
користування Л.П. Докіль зазначає, що «автомо-
більний транспорт загального користування пере-
возить вантажі в містах і промислових центрах 
для промислових підприємств, торгових, поста-
чальних і будівельних організацій. На нього по-
кладено завдання з організації міжміських пере-
везень і централізоване завезення та вивезення 
вантажів на станції залізниці, у порти й аеропор-
ти. Транспорт загального користування здійснює 
перевезення і в сільській місцевості, доставляє 
сільгосппродукцію від виробника до місць її спо-
живання та переробки. Окрім цього транспорт 
загального користування використовує для орга-
нізації змішаних перевезень, надає легкові авто-
мобілі державним установам, підприємствам і ор-
ганізаціям для службових поїздок» [5]. 

До відомчого транспорту відносять підприєм-
ства автотранспорту міністерств і відомств Укра-
їни, органів виконавчої та представницької влади, 
громадських організацій. На відміну від транспор-
ту загального користування, він призначений для 
обслуговування внутрішніх потреб даного вироб-
ничого підприємства, об’єднання чи галузі госпо-
дарства. Тому на нього покладаються різного роду 
технологічні перевезення, внутрішньозаводські, 
внутрішньогосподарські, пов’язані з практичною 
діяльністю даного підприємства. Розмежування 
функцій автотранспорту загального користуван-
ня і відомчого автотранспорту закріплено у стат-
тях 7-10 Статуту автомобільного транспорту та  
статті 2 Закону України «Про транспорт».

Відомчий транспорт підпорядкований відпо-
відним міністерствам, комітетам і адміністраціям, 
підприємствам і організаціям, які здійснюють опе-
ративне та господарське керівництво його роботою 
відповідно до потреб конкретної галузі економіки.

Індивідуальний транспорт – це автомобільні 
транспортні засоби фізичних осіб (громадян), що 
використовуються ними для власних потреб.

Відповідно до Закону України «Про автомо-
більний транспорт» автомобільні транспортні за-
соби повинні відповідати таким вимогам, порядок 
визначення яких установлює Кабінет Міністрів 
України, та забезпечувати: 

– безпеку людей, які користуються тран-
спортними засобами чи беруть участь у дорож-
ньому русі; 

– відповідність нормам стосовно викидів за-
бруднювальних речовин, парникових газів, елек-
тромагнітних завад, рівню шуму та інших чин-
ників негативного впливу на людину та довкілля; 

– запобігання пошкодженню транспортними 
засобами доріг та їх облаштування; 
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– ефективне використання енергетичних ре-

сурсів, частин і експлуатаційних матеріалів; 
– захист від незаконного використання тран-

спортних засобів та запобігання пошкодженню 
вантажів; 

– збереження властивостей безпеки від мо-
менту виготовлення транспортного засобу до 
його утилізації; 

– відповідність іншим вимогам законодавства.
Крім того, відповідно до законодавства всі ав-

томобільні засоби та запасні частини підлягають 
обов’язковій сертифікації.

Залежно від завдань, які виконує автомобіль-
ний транспорт, він буває вантажний, пасажир-
ський і легковий.

На думку В. Развадовського: «Однією з осно-
вних специфічних умов роботи автомобільного 
транспорту є те, що його повсякденна діяльність 
неможлива без спільних дій всіх учасників тран-
спортного процесу: вантажовідправників, пере-
візників, вантажоодержувачів, які відповідно до 
чинного транспортного законодавства наділя-
ються відповідними правами та обов’язками» [6].  
При здійсненні пасажирських перевезень суво-
ро визначені права та обов’язки мають як тран-
спортні організації, так і пасажири. 

Гіжевський В.К. зазначає, що «пасажирський 
автомобільний транспорт призначений для пере-
везення пасажирів на міських, приміських і між-
міських маршрутах і міжнародному сполученні. 
До пасажирського транспорту відносять автомо-
білі з кількістю місць для сидіння понад дев’ять, 
з місцем водія включно, які за своєю конструкці-
єю та обладнанням призначені для перевезення 
пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням 
необхідного комфорту та безпеки» [7].

В той же час, як виходить зі змісту ст. 1 Закону 
України «Про автомобільний транспорт», легковий 
автомобільний транспорт виконує забезпечення 
власних або службових потреб, а також переве-
зення незначної кількості вантажу в умовах під-
приємницької діяльності. До легкових автомобілів 
відносять автомобілі за кількістю місць для сидіння 
не більше дев’яти, з місцем водія включно, який за 
своєю конструкцією та обладнанням призначений 
для перевезення пасажирів та їхнього багажу із 
забезпеченням необхідного комфорту і безпеки.

Демішкан В.Ф. відзначає особливу важли-
вість пасажирського автомобільного транспорту. 
Він вказує: «Пасажирський автомобільний тран-
спорт – важлива складова частина виробничої 
інфраструктури України. Його стійке і ефектив-
не функціонування є необхідною умовою стабі-
лізації, підйому і структурної перебудови еко-
номіки, забезпечення цілісності, національної 
безпеки, а також покращення умов і підвищення 
рівня життя населення» [8].

Пасажирські перевезення повинні бути прі-
оритетним напрямком у діяльності влади будь-
якого середньостатистичного регіону чи міста 
України.

Автомобільний транспорт є одним із найваж-
ливіших у галузі народного господарства. Прак-
тично не існує жодного підприємства, установи 
та організації, які не користувалися б послуга-
ми автомобільного транспорту. Велика його роль 
і в задоволенні культурних та матеріальних по-
треб населення України. 

Автомобільний транспорт можна визначити 
як наймобільніший вид транспорту з усіх існую-
чих. За його допомогою здійснюється повсякден-
ний транспортний зв’язок між підприємствами, 
установами, організаціями та підприємствами ін-
ших видів транспорту. 

На жаль, суттєво знизились рівень комфорт-
ності, якість пасажирських перевезень та їх без-
пека. Наповнення салонів автобусів загального 
користування досягло 6 чоловік/метр, що майже 
вдвічі перевищує світовий рівень.

Підвищився рівень аварійності при зменшенні 
обсягів перевезень, що пояснюється різким рос-
том чисельності перевізників, більшість яких не 
має досвіду організації перевезень, необхідної 
професійної підготовки щодо безпеки обслуго-
вування, відповідної технічної бази. За даними 
перевірок МВС і Мінтрансу у приватних пере-
візників більше 75% автобусів експлуатува-
лись несправними, порушуються режими праці 
і відпочинку водіїв, тривалість робочої зміни в  
1,5-2 рази перевищує нормативну.

Висновки і пропозиції. У зв’язку з тим, що 
пасажирські автомобільні перевезення, які, на 
відміну від деяких інших видів транспорту, зна-
ходяться поза державною власністю, вони потре-
бують особливої уваги і зусиль з боку держав-
них органів, фахівців і громадських організацій. 
З огляду на вищезазначене можна стверджувати, 
що транспортне законодавство, яке регулює пе-
ревезення пасажирів та вантажу автомобільним 
транспортом, досить детально регламентує такі 
перевезення. Подальша конкретизація законо-
давства, яке регулює перевезення, знайшла своє 
відображення у «Правилах перевезень вантажів 
автомобільним транспортом в Україні», «Прави-
лах надання послуг пасажирського автомобіль-
ного транспорту», а також у наказі Міністерства 
транспорту та зв’язку України «Про затверджен-
ня Типового Технологічного процесу надання по-
слуг пасажирських автостанцій та автовокзалів». 
Проте, на жаль, і досі не прийняті Правила пе-
ревезення пасажирів автомобільним транспортом, 
які б детально регулювали виключно пасажир-
ські перевезення автомобільним транспортом, що 
можна вважати значним недоліком.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК  
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАИНЕ

Аннотация
Исследована структура и содержание правовых основ осуществления перевозок автомобильным 
транспортом. Важная роль в регулировании перевозок автомобильным транспортом отводится право-
вым нормам, содержащимся в нормативных актах. Основным источником правовых норм в правовой 
системе Украины является нормативный акт. Совокупность правовых актов определенной отрасли 
составляет законодательство. Таким образом, нормативные акты, регулирующие автотранспортные 
отношения составляют автотранспортное законодательство, а основу нормативных актов автотран-
спортного права составляют законы.
Ключевые слова: правовое регулирование, законодательство, перевозки автомобильным транспортом, 
перевозки пассажиров и грузов, автомобильные перевозки.

Alenina N.E.
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LEGAL ADJUSTING OF TRANSPORTATIONS  
BY MOTOR TRANSPORT IN UKRAINE

Summary
Investigational structure and maintenance of legal principles of realization of transportations by a motor 
transport. Important role in adjusting of transportations taken a motor transport to the legal norms that is 
contained in normative acts. The basic source of teaching of legal norms in the legal system of Ukraine is 
a normative act. Totality of legal acts of certain industry presents a legislation. Thus, normative acts that 
regulate motor transport relations fold a motor transport legislation, and basis of normative acts of motor 
transport right is presented by laws.
Keywords: legal adjusting, legislation, transportation, carrying passengers and loads, a motor transport, 
motor-car transportations.
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ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ДИВЕРСІЇ І ТЕРОРИЗМУ

Артеменко Д.С.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

У даній статті розглянуті проблеми щодо розмежування складів злочинів, передбачених ст. 113 (диверсія) 
і ст. 258 (терористичний акт) КК України. Характеристика і виявлення проблеми були здійсненні через 
розгляд законодавчої бази, що регулює діяльність правоохоронних органів, норм КК України, а також 
доктринальних досліджень науковців. Були виявлені характерні складнощі кваліфікації вищевказаних 
злочинів за національним законодавством шляхом порівняльного аналізу передбачених норм і прове-
дено різницю між двома злочинами. У статті також досліджується вплив складності доказування ознак 
суб’єктивної сторони даних злочинів. 
Ключові слова: Диверсія, терористичний акт, розмежування складів злочинів, конкуренція норм.

Постановка проблеми. Велика кількість 
складів злочинів, передбачених Кримі-

нальним кодексом України (далі – КК України), 
які мають дуже схожий зовнішній вияв, через 
який доводиться винуватість особи в суді, при-
зводить до ускладнення розмежування злочинів, 
передбачених ст. 113 (диверсія) і ст. 258 (теро-
ристичний акт) КК України, що призводить при 
кваліфікації злочину до невідповідності фактич-
них обставин складу злочину до юридичних об-
ставин, передбачених КК України. 

Актуальність теми цього дослідження полягає 
в тому, що в сьогоденні прояви тероризму або вчи-
нення диверсій, які як ніколи є реальними, пови-
нні стикатися з всеохоплюючим та комплексним 
опором з боку держави та її правоохоронних ор-
ганів. З аналізу законодавства вбачається, окрім 
наявності колізій та неповноти деяких існуючих 
положень, існування дуже нечітких меж між скла-
дами злочинів, передбачених ст. 113 (диверсія) та  
ст. 258 (терористичний акт) КК України. Тому, 
в цьому питанні, норми законодавства потребують 
дещо вдосконалення, а саме додаткової, більш чіт-
кої регламентації, створення актів тлумачення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Розмежування диверсії і терористичного акту 
досліджували такі науковці і фахівці у галузі 
права як О.Ф. Бантишев, Р.І. Брящей, С.В. Гізім-
чук, В.П. Ємельянов, О.А. Клименко, А.С. Кли-
мосюк, О.О. Климчук, В.В. Колосков, В.П. Ти-
хий, О.М. Чорний, О.А. Чуваков, О.В. Шамара, 
О.Г. Ященко та ін., проте дискусійність цього пи-
тання зберігається і досі.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Основною проблемою на прак-
тиці стає неправильна кваліфікація, що негатив-
но впливає на постановлення вироку, оскільки 
міри покарання значно відрізняються. 

Однією з проблем, що впливають на кваліфі-
кацію цих злочинів, є відсутність чіткого поло-
ження, що дані норми знаходяться в колізії або 
конкуренції і звідси вже випливає питання про 
необхідність існування однієї з норм.

Неправильна кваліфікація злочину за даними 
статтями призводить до призначення принци-
пово різного розміру покарання, хоча зовнішній 
вияв діянь і фактична суспільна небезпечність 
майже однакова.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
окремлення важливих юридичних ознак складу 

злочинів, за якими можна провести розмежуван-
ня диверсії і терористичного акту для усунення 
помилок при кваліфікації діяння як злочину і на 
основі встановлених ознак визначити знаходжен-
ня норм ст. 113 і ст. 258 в колізії або конкуренції.

Виклад основного матеріалу. Такий злочин, 
як диверсія, бере початок свого існування ще 
з часів СРСР. Тоді диверсія визначалась як під-
ривні дії (підпали, руйнування і тому подібне), 
здійснювані спеціально підготовленими агентами 
або групами в мирний і воєнний час на території 
якої-небудь держави [1].

За період з 01.05.2016 по 01.05.2018 згідно 
з Єдиним державним реєстром судових рішень 
було постановлено 10 вироків щодо злочинів, пе-
редбачених ст. 113 і 39 вироків щодо злочинів, 
передбачених ст. 258 КК України.

Родовий об’єкт диверсії – суспільні відноси-
ни з охорони основ національної безпеки України  
[5, c. 103]. Виходячи з того, що терористичний акт 
передбачений у розділі ІХ «Злочини проти гро-
мадської безпеки» Особливої частини КК, родовим 
об’єктом терористичного акту є громадська без-
пека, тобто суспільні відносини щодо захищенос-
ті людей від джерел підвищеної небезпеки (зло-
чинних угруповань, терористичних загроз, інших 
предметів, що становлять підвищену небезпеку 
для оточення) [3, c. 346; 6, c. 94]. З цього можна 
зробити висновок, що злочини, передбачені ст. 113 і  
ст. 258 КК України різняться родовими об’єктами.

Злочини диверсія і терористичний акт роз-
межовуються за основними безпосередніми 
об’єктами. Для диверсії ними є окремі об’єкти на-
ціональної безпеки у певних сферах суспільних 
відносин, конкретизація яких залежить від форм 
вчинення цього злочину, а в терористичному 
акті злочинний намір спрямований на заподіяння 
шкоди суспільним відносинам щодо захищеності 
людей від терористичних загроз, як особливого 
джерела підвищеної небезпеки [7, с. 80].

Об’єктивна сторона диверсії полягає у вчинен-
ні вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих 
на масове знищення людей, заподіяння тілесних 
ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на 
зруйнування або пошкодження об’єктів, які ма-
ють важливе народногосподарське чи оборонне 
значення, а також вчинення з тією самою метою 
дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, 
масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій 
чи епіфітотій.
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Зовнішній прояв тероризму дуже схожий, 
оскільки терористичним актом є – застосуван-
ня зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших 
дій, які створювали небезпеку для життя чи 
здоров’я людини або заподіяння значної майно-
вої шкоди чи настання інших тяжких наслідків.

Спільність понять полягає в тому, що вони 
характеризують спрямованість на завдання фі-
зичної шкоди необмеженому колу осіб, з іншого 
боку на пошкодження або знищення матеріаль-
них об’єктів власності.

З об’єктивної сторони дані злочини відріз-
няються тим, що терористичний акт може вчи-
нятися, на відміну від диверсії, у двох формах:  
1) застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу 
чи інших дій; 2) погроза вчинення дії, про які 
йдеться в п. 1. Погроза, яка характеризує дру-
гу форму терористичного акту, є інформаційною 
дією, яка полягає в повідомленні певному адре-
сату відповідної інформації.

Більшість норм КК України потребують 
обов’язкового встановлення мети злочину. Отже, 
основною проблемою при розмежуванні злочинів 
є правильне встановлення суб’єктивної сторони 
і спрямування злочинних зусиль, а вияв злочи-
ну через суб’єктивну сторону є досить склад-
ним процесом, оскільки суб’єктивну сторону та-
кож необхідно встановлювати через наявність 
об’єктивних ознак для доказування.

З суб’єктивної сторони і диверсія, і терорис-
тичний акт є злочинами, які можуть вчинятись 
тільки з прямим умислом.

Відмінність злочинів полягає в меті, яка ви-
значається в залежності від спрямованості зло-
чинного умислу на певний об’єкт. Мета вчинення 
диверсії – це ослаблення держави, а мета вчи-
нення терористичного акту – це: 1) порушення 
громадської безпеки; 2) залякування населення; 
3) провокація воєнного конфлікту, міжнародного 
ускладнення; 4) вплив на прийняття рішень чи 
вчинення або невчинення дій органами держав-
ної влади чи органами місцевого самоврядування, 
службовими особами цих органів, об’єднаннями 
громадян, юридичними особами; або 5) привер-
нення уваги громадськості до певних політичних, 
релігійних чи інших поглядів винного (терориста).

Окрім цього слід зауважити, що спосіб вчинен-
ня злочину для диверсії, як правило, є таємним, а 
для терористичного акту – навпаки. Це необхідно 
для привернення уваги ЗМІ та населення.

Серед науковців існує дві точки зору щодо 
питання чи знаходяться норми, передбачені  
ст. 113 і ст. 258 КК України, в колізії чи в кон-
куренції. Перша точка зору полягає в тому, що 
з статті 113 і 258 КК знаходяться не в конкурен-
ції, а в колізії. Поява в кримінальному законо-
давстві норми про відповідальність за терорис-
тичний акт фактично заповнило ту законодавчу 
нішу, що раніше регламентувалася нормою про 
відповідальність за диверсію. Ст. 113 КК зали-
шилась своєрідним реліктом радянського кри-
мінального законодавства 30-х років минулого 
сторіччя [2]. На нашу думку, ця точка зору має 
право на існування, тому що родові об’єкти зло-
чинів частково збігаються, і шкода, нанесена на-
ціональній безпеці не може не торкнутись об’єкту 
«громадська безпека», і навпаки, але саме част-
ковий збіг, апріорі передбачає певні відмінності 

в складах злочину, а тому погодитись остаточно 
з цією точкою зору неможливо. 

Інша точка зору – діаметрально протилеж-
на. Це виходить з того, що колізія – взаємна 
невідповідність правових норм, які регулюють 
однакові суспільні відносини. Конкуренція кри-
мінально-правих норм – це зумовлена наявністю 
в кримінальному законодавстві принаймні двох 
кримінально-правових норм, спрямованих на 
врегулювання одного питання, нетипова ситуа-
ція в правозастосуванні, коли при кримінально- 
правовій оцінці одного суспільно небезпечного ді-
яння на застосування претендують дві (або біль-
ше) функціонально пов'язані чинні кримінально- 
правові норми.

Наявність у ст. 258 КК зазначених більш ши-
роких формулювань, щодо таких охоронюваних 
об’єктів, як безпека та життя людини, майно 
особи, порівняно з передбаченими у ст. 113 КК, 
означає, що в ст. 113 КК передбачені конкрети-
зовані, спеціальні приписи, яким надана окрема 
законодавча оцінка [7, с. 86–87]. 

Вид конкуренції необхідно визначати виходя-
чи з того, що хоча з об’єктивної сторони приписи 
ст. 113 КК у вказаних вище випадках є спеці-
альними (конкретизуючими) стосовно ст. 258 КК, 
цього не можна сказати щодо мети, окресленої 
у ст. 113 КК, яка має більш високий рівень уза-
гальнення, порівняно з метою вчинення терорис-
тичного акту. Із цього випливає, що зазначена 
конкуренція за видом є конкуренцією норм про 
ціле (ст. 113 КК) і про частину цілого (ст. 258 КК), 
при якій перевагу в застосуванні має норма про 
ціле [9, c. 146–147]. Однак, якщо норми знахо-
дяться в конкуренції, це не завжди призводить 
до кваліфікації особі однієї, з передбачених ста-
тей, оскільки В.В. Колосков прийшов до висно-
вку про те, що якщо особа, здійснюючи вибухи, 
підпали та інші дії, переслідувала водночас мету 
диверсії і мету тероризму, то її дії варто квалі-
фікувати за сукупністю цих злочинів [10, c. 194].

Отже, слід сказати, що друга точку зору явно 
превалює над першою, а тому існування обох 
норм об’єктивно необхідно.

Учинення диверсії карається позбавленням 
волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років 
з конфіскацією майна або без такої, а санкція  
ч. 1 ст. 258 передбачає позбавлення волі на 
строк від п’яти до десяти років з конфіскацією 
майна або без такої. За ч. 2 ст. 258 санкція по-
збавлення волі на строк від семи до дванадцяти 
років з конфіскацією майна або без такої, а за  
ч. 3 ст. 258 – позбавлення волі на строк від десяти 
до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням 
волі з конфіскацією майна або без такої. Санкції 
ч. 2 та ч. 3 ст. 258 більш наближені до санкції ст. 
113, але на нашу думку, враховуючі, що фактична 
шкода при вчиненні диверсії і при вчиненні те-
рористичного акту, який необхідно кваліфікува-
ти за ч. 1 ст. 258, не буде відрізнятися, а санкції 
відрізняється досить сильно. Отже, слід зробити 
висновок, що є порушення принципу пропорцій-
ності суспільно-небезпечного діяння покаранню. 
А тому, вважаємо за необхідне збільшити розмір 
санкції, передбаченої ч. 1 та ч. 2 ст. 258. І, навіть, 
якщо помилки у кваліфікації злочинів не вдасть-
ся не допустити, то принцип пропорційності і, від-
повідно, справедливості порушуватись не буде.
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Висновки і пропозиції. Отже, слід зауважити, 

що основна проблема розмежування злочинів, пе-
редбачених ст. 113 і ст. 258 КК України полягає 
в тому, що зовнішній прояв злочинів є дуже схо-
жим, а відмінність за суб’єктивними ознаками дуже 
складно-доказова, оскільки вияв суб’єктивних 
ознак полягає в зовнішньому вияві дій злочинця, 
тому як правило правоохоронці часто помиляються 
при кваліфікації. Саме тому, є необхідним створен-
ня актів тлумачення щодо розмежування норм.

Об’єктивна необхідність існування обох норм 
прослідковується шляхом встановлення відмін-
ностей між складами злочинів, і встановлення, 
що дані норми знаходяться в конкуренції, а не 
в колізії.

Для недопущення принципу пропорційності 
суспільно-небезпечного діяння покаранню, і , при 
наявності помилки правоохоронних органів при 
кваліфікації, необхідно збільшити розмір пока-
рання за терористичний акт.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДИВЕРСИИ И ТЕРРОРИЗМА

Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы по разграничению составов преступлений, предусмотренных 
ст. 113 (диверсия) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Характеристика 
и выявление проблемы были осуществлены через рассмотрение законодательной базы, регулирующей 
деятельность правоохранительных органов, норм УК Украины, а также доктринальных исследований 
ученых. Были обнаружены характерные сложности квалификации вышеуказанных преступлений по 
национальному законодательству путем сравнительного анализа предусмотренных норм и проведено 
различие между двумя преступлениями. В статье также исследуется влияние сложности доказывания 
признаков субъективной стороны данных преступлений.
Ключевые слова: диверсия, террористический акт, разграничение составов преступлений, конкурен-
ция норм.

Artemenko D.S.
Yaroslav Mudryi National Law University

PROBLEMS OF DIVERSION AND TERRORISM DISCHARGE

Summary
In this article, the problems of delineation of the crimes under art. 113 (sabotage) and art. 258 (terrorist 
act) of the Criminal Code of Ukraine. Characterization and identification of the problem were implemented 
through consideration of the legislative framework governing the activities of law enforcement agencies, 
the norms of the Criminal Code of Ukraine, as well as doctrinal research of scientists. Characteristic diffi-
culties in the qualification of the above crimes under national legislation were found through a compara-
tive analysis of the stipulated norms and a distinction was made between the two crimes. The article also 
examines the impact of the complexity of proving the signs of the subjective side of these crimes.
Keywords: diversion, terrorist act, delineation of crimes, competition of norms.
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ВИХІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:  
ПЕРЕДУМОВИ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Асірян С.Р., Мандрікова О.О.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена дослідженню основних причин по яким Сполучене Королівство вирішило покинути 
Європейський Союз. Опрацьовані історичні , економічні та політичні передумови такого процесу. Також 
розглянуто наслідки такого виходу. Проаналізовано референдум, економічний стан Великобританії та  
Європейського союзу. Визначено вплив припинення членства в ЄС Великої Британії для України
Ключові слова: Великобританія, Європейський союз, Brexit, вихід з ЄС, процедура виходу, референдум, 
наслідки виходу.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. 29 березня 2017 р. 

Велика Британія офіційно розпочала процеду-
ру припинення членства в Європейському Союзі. 
Ця подія не лише європейського, а й глобального 
світового виміру і вже ввійшла в історію євро-
пейської інтеграції. Прихильники виходу Вели-
кобританії з ЄС, як правило вказують, що країна 
має особливий статус, що пов’язано з її формою 
правління, територіальним устроєм, географіч-
ною роздільністю та самим бажання її керівни-
ків мати вагомий вплив на світову політику, що 
стає вкрай неможливим, перебуваючи у складі 
співтовариства. Це підтверджується і «напруже-
ними» відносинами Британії з Європейським Со-
юзом у цілому, так і з деяким її членами. 

Противники виходу з ЄС наголошують, що 
це може мати негативні наслідки в економічній 
та геополітичній сферах, а в майбутньому, якщо 
держава виразить намір знову стати членом Єв-
ропейського союзу, це може мати невдалі спроби.

Оскільки питання виходу Великобританії 
з Європейського союзу на сьогодні посідає одне 
з головних місць щодо обговорення у світі, цим 
і актуалізується дослідження обраної теми.  
Це пов’язано також з тим, що до цього часу жод-
на з держав-членів Європейських Співтовариств 
і ЄС так чітко не заявляла про свої наміри вийти 
з їхнього складу й офіційно не запускала юри-
дичного механізму припинення членства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Серед вітчизняних і зарубіжних вчених досліджен-
ням даного питання займались: І.В. Яковюк, А.Е. Мо-
розова С. Толстов, Є. Попко, В.О. Галан, М. Іллюк, 
Ж.В. Чевичалова тощо), активно це питання обгово-
рюється і у засобах масової інформації.

Постановка проблеми. Метою та завданням 
статті є дослідження історичних та політичних 
передумов Brexit, чинників що зумовили постан-
ня цього питання сьогодні та наслідків виходу 
Великобританії з Європейського союзу, як для 
самої держави , так і для інших членів ЄС.

Виклад основного матеріалу. З самого почат-
ку європейської інтеграції, Великобританія по-
сідала окреме місце серед країн-членів і це пояс-
нюється тим, що досить довгий час країна мала 
значний та вагомий вплив у світі, навіть у часи 
Другої світової війни. Поступатись «лідерством» 
вважалось недопустимим. Коли в 1957 р. під-
писувалися Римські договори, Лондон не захо-
тів приєднатися до країн-засновниць. На думку 

Жана Моне, це була ціна перемоги у війні: ілюзія 
Британії, що можна зберегти все, що у неї було, 
і нічого при цьому не змінювати. Так, при ство-
ренні в 1951 р. Європейського об'єднання вугілля 
и сталі (ЕОВС) – кроку в напрямку економіч-
ної інтеграції, Британія не бажала віддавати на 
наднаціональний рівень управління цими галу-
зями. У 1957 р. ЕОВС переріс в Європейську еко-
номічну спільноту (ЄЕС). Британія в противагу 
створила Європейську асоціацію вільної торгівлі 
(ЕАВТ) в 1960 р. для європейських країн, які не 
могли або не бажали приєднатися до спільного 
ринку, проте така ідея не отримала підтримки 
серед країн.

Через спад в економіці, держава вимушена 
була приєднатися до Європейського економіч-
ного співтовариства (ЄЕС), хоча цей вступ не 
був підтриманий іншими країнами з самого по-
чатку. Президент Франції Шарль де Голль двічі 
(у 1963 і 1967 рр.) накладав вето на заявку Лон-
дона на вступ до ЄЕС), набути членства у ЄЕС 
Великобританія змогла лише за президентства 
Ж. Помпіду, який 23 квітня 1972 р. провів рефе-
рендум, під час якого 68,3 % французів вислови-
лися на користь членства Великобританії, Данії, 
Ірландії та Норвегії в об’єднаній Європі. 

23 січня 1973 р. британський прем'єр Г. Вильсон 
виступив у парламенті з промовою, в якій заявив 
про те, що уряд вважає за необхідне переглянути 
умови участі країни в ЄЕС і запропонував про-
вести референдум по цьому питанню. Г. Вильсон 
запропонував «7 пунктів», які були висунуті Ка-
бінетом Міністрів. Ці пункти входили в програ-
му партії 1973 р. У разі незадоволення їх вимог 
лейбористи погрожували вийти зі спільноти. Усі 
вимоги стосувались основних чотирьох проблем: 
зміна загальної сільськогосподарської політики, 
перегляд методів фінансування ЄЕС в бік змен-
шення британських внесків, поліпшення торгово-
економічних відносин країн-членів ЄС з країнами 
які не входять до її складу, збереження за Бри-
танією її державного суверенітету [1]. 31 березня 
1975 р. була видана Біла книга, в якій були зазна-
чені нові умови членства Великобританії. 

5 червня 1975 р. Лондон вперше виніс на за-
гальнонаціональний референдум питання про 
членство країни в ЄЕС (у бюлетені для голо-
сування питання було сформульовано наступ-
ним чином: «Як ви думаєте, чи повинна Брита-
нія залишатися в Європейському співтоваристві 
(Спільному ринку)?» У референдумі взяли участь 
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64,5% електорату, 67,2% виборців проголосувало 
на користь збереження членства у ЄЕС висло-
вилося 67,2 % [2]. Існує думка, що позитивне рі-
шення референдуму щодо членства в ЄС було 
досягнуто завдяки активній пропаганді. 

 Залишившись у складі Європейського союзу, 
Великобританія зберігала свій так званий осо-
бливий статус, вона зокрема:

– не приєдналась до зони Євро та Шенген-
ських угод;

– не підписала Бюджетний пакт;
– уряд Тетчер домігся зменшення внесків 

країни до спільного європейського бюджет; 
– у 1989 р. вона відмовилась підписати Хар-

тію Європейського Співтовариства про основні 
соціальні права працівників.

У 2013 р країна знову опинилась в глибокій 
економічній кризі, в 2010 р. ВВП Великобританії 
виріс на 1,8%, в 2011 р. – лише на 0,9%, відбува-
лось поступове зменшення темпів росту економі-
ки, що мало місце в останнє в 1975 р. 

Е. Хесін вважає: "Одним з наслідків погір-
шення економічної ситуації в Великобританії 
і в світі стало зміна структури зовнішньоеконо-
мічних зав’язків цієї країни на користь великих 
та розвинутих держав. Значне падіння ділової 
активності в країнах ЄС і особливо боргової кри-
зи в Єврозоні викликали зниження темпів зрос-
тання товарообігу Великобританії з партнерами 
по ЄС, який в свою чергу намагається посилити 
наднаціональний механізм об’єднання та погли-
блення інтеграції в бюджетно-фінансовій сфе-
рах. Це викликає занепокоєння у Лондона, який 
вважає, що ці заходи можуть підірвати валютно-
кредитну незалежність Великобританії [3].

Посилення руху за вихід з Євросоюзу відбув-
ся після перемоги на виборах Д. Кемерона, який 
з метою завоювання голосів виборців, а також 
попередження розколу всередині консервато-
рів у січні 2013 р. пообіцяв, що у випадку пере-
моги консерваторів на парламентських виборах 
2015 р. новий уряд проведе переговори з Євро-
союзом щодо більш вигідних умов продовження 
британського членства в ЄС, після чого проведе 
референдум щодо членства Великобританії у ЄС. 
28 травня 2015 р. новий уряд Д. Кемерона вніс 
на розгляд Палати общин питання стосовно про-
ведення до кінця 2017 р. референдуму з приво-
ду подальшого членства в Європейському Союзі. 
10 листопада того ж року Д. Камерон повідомив 
голову Європейської Ради Д. Туска про вимоги 
Великобританії щодо проведення реформ в Со-
юзі, які умовно можна поділити на 4 види:

– конкурентоспроможність;
– відносини між єврозоною та рештою держав;
– інтеграція і суверенітет;
– соціальна допомога.
Після декількох місяців переговорів уряду 

Кемерона вдалося укласти 19 лютого 2016 р. уго-
ду з Євросоюзом про особливий статус Велико-
британії, яка включала в себе наступне:

– Великобританія запроваджує обмеження 
щодо доступу до системи соціального забезпечен-
ня для трудових мігрантів з ЄС. Протягом чоти-
рьох років з дня прибуття нові мігранти не будуть 
отримувати ніякої соціальної допомоги. Це озна-
чає, що трудовим мігрантам необхідно мати влас-
ні накопичення, а також заручитися гарантією  

роботодавця про прийом на роботу з терміном не 
менше ніж на чотири роки; 

– британська фінансова система здобула не-
залежність від Європейського Центробанку, про-
те Лондон не отримав право вето на монетарні 
рішення єврозони; 

– Великобританії має право не брати участь 
у процесах євроінтеграції, якщо це суперечить 
інтересам Британії.

Проте, ця угода не задовольнила ані прихиль-
ників виходу з Євросоюзу, ані їх опонентів [4].

Акт про референдум по питанню Європей-
ського Союзу був прийнятий Парламентом Ве-
ликобританії наприкінці 2015 року та став третім 
за всю історію Великобританії загальнонаціо-
нальним референдумом. 

Агітаційні кампанії «Британія сильніша в Єв-
ропі» (Britain Stronger in Europe) і «Голосуй за 
виїзд» (Vote Leave) отримали на проведен-
ня кампаній по 600 тис. фунт стерлінгів (більш 
766 тис. євро) у вигляді державного гранту. Крім 
того, їм було надано безкоштовну поштову роз-
силку, ефірний час на телебаченні, помешкання 
для зборів. Також вони мали право витратити по 
7 млн. фунтів (8,9 млн. євро) на пожертви.

На сайті кампанії "Британія сильніші в Європі"  
було показано ряд статистичних даних:

– Великобританія витрачає 5,7 млрд фунтів 
(7,2 млрд євро) на рік, щоб бути членом єдиного 
ринку ЄС, і в результаті цього британська економі-
ка щорічно отримує 91 млрд фунтів (115 млрд євро);

– якщо країна покине ЄС, витрати кожної 
британської родини збільшаться на 4,3 тис. фун-
тів (5,4 тис. євро) в рік, так що зростають ціни на 
продукти харчування, паливо та електроенергію;

– збереження членства призведе до ство-
рення до 2030 року додаткових 790 тис. робочих 
місць, в іншому випадку 950 тис. людей стануть 
безробітними.

Компанії «Голосуй за вихід» практично не 
використовували економічні показники. При-
хильники виходу закликали британців віддавати 
гроші, які витрачаються на членство в ЄС, на по-
треби охорони здоров'я та освіти, попереджаю-
чи про небезпеку зростання кількості мігрантів 
в країні.

У референдумі змогли взяти участь громадяни 
Великобританії, Ірландії та країн Співдружності, 
які легально знаходяться на території королів-
ства, а також британські громадяни, що живуть 
за кордоном не більше 15 років, члени палат лор-
дів, а також громадяни, що проживають в Гібрал-
тарі. На референдумі перемогли прихильники 
виходу Великобританії з Євросоюзу; вони отри-
мали на 1,26 млн. голосів більше, ніж їх опоненти.  
Однак, результати референдуму не означають, 
що Великобританія остаточно припинила член-
ство в ЄС, відповідно до ст. 50 Лісабонського до-
говору, держава-член ЄС може відповідно до сво-
го національного законодавства (конституційних 
вимог) самостійно прийняти рішення про вихід із 
ЄС, по-друге, юридичною підставою припинення 
членства має стати спеціальна угода (угода про 
вихід), що укладається в результаті переговорів 
між такою державою та ЄС в особі Ради ЄС. Пе-
реговори мають тривати, за загальним правилом, 
не більше двох років із моменту офіційного по-
відомлення держави про вихід. 
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13.07.2017 р. британський уряд зробив наступ-
ний важливий крок на шляху Brexit, запропо-
нувавши Палаті громад британського парламен-
ту проект законодавчого акта – European Union 
(Withdrawal) Bill, який має на меті забезпечити 
«…визначеність, послідовність і контрольованість» 
припинення членства Великої Британії в ЄС [5]. 

Щодо подальших відносин Великобританії 
з ЄС, виділяють наступні варіанти розвитку:

– Норвежський варіант: Великобританія ви-
ходить з складу ЄС та приєднується до Європей-
ської економічної зони, що забезпечить їй доступ 
до єдиної європейської ринки, за винятком час-
тини фінансового секторі економіки;

– Швейцарський варіант Швейцарія не вхо-
дить до ЄС, ні в ЄЕЗ, але входить до Шенгену, а 
також укладає окремі договори з Брюсселем по 
кожному сектору економіки;

– Великобританія може повністю розірвати від-
носини з ЄС і спиратися тільки на правила СОТ.

Сьогодні досі тривають переговори щодо уго-
ди про вихід Великобританії з ЄС, яка має ви-
рішити основні питання:

– кордони між Північною Ірландією та Ірланд-
ською республікою на острові Ірландія. На даний 
час досягнуто принципової угоди-забезпечення 
відсутності жорсткого кордону в ім'я підтримки 
Белфастского договору 1998 року (Agreement of 
the Holy Friday). При цьому вся Великобрита-
нія, включаючи Північну Ірландію, має вийти зі 
складу митного союзу;

– суми фінансових зобов'язань Великобрита-
нії перед ЄС;

– відносини ЄС та Великобританії у регулю-
ванні питання щодо прав громадян та підданих, 
що проживають на цих територіях.

Аналізуючи наслідки Brexit, можна виокре-
мити наступні:

– умови роботи мігрантів на території Вели-
кобританії стануть жорсткішими, адже це було 
одним із гаслів прихильників виходу з ЄС;

– Зміни у фінансовому секторі: Британія не 
є членом зони Євро, але саму тут здійснюється 
обіг цієї валюту, Британський фунт уже впав на 
10% відносно долара;

– Британське голосування може спричинити 
«ефект доміно» в інших країнах ЄС;

– Погіршення відносин з членами ЄС, що 
у свою чергу матиме не тільки політичні наслід-
ки, але і економічні;

– Що стосується України, то успіх Brexit при-
зведе до втрати сильного союзника в рамках ЄС. 
Посилення внутрішніх протиріч всередині ЄС 
відволікатиме увагу європейців від українських 
проблем. Нарешті, ЄС ймовірно на невизначений 
час може закрити тему розширення.

Висновки. Припинення членства Великобри-
танії в ЄС має свої і передумови, які обумовлю-
ються геополітичними, історичними та економіч-
ними чинниками. Не можна відкинути той факт, 
що Brexit це довготривалий процес, який виник 
не раптово, а розвивався і поширювався протягом 
значного проміжку часу. На сьогодні Великобрита-
нія зробила лише перші кроки на шляху до виходу 
з ЄС, адже не зважаючи на те, що референдум 
визначив що більшість жителів відстоюють думку 
про «самостійність» Великобританії, процес виходу 
має складну структуру. Повинна бути врегульова-
на велика кількість питань з метою недопущення 
погіршення становища країни в цілому так і всіх її 
жителів. Складність такого процесу обумовлюєть-
ся також відсутністю практики щодо припинення 
членства ЄС, проте беззаперечним є той факт, що 
Великобританія вже не відмовиться від думки про 
припинення членства в ЄС, адже шлях до цього 
був дуже тривалим та непростим.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию основных причин по которым Соединенное Королевство решило по-
кинуть Европейский Союз. Проработаны исторические, экономические и политические предпосыл-
ки такого процесса. Также рассмотрены последствия такого выхода. Проанализированы референдум, 
экономическое положение Великобритании и Европейского союза. Определено влияние прекращения 
членства в ЕС Великобритани для Украины.
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Summary
The article is devoted to the research of the main reasons that lead to the exit of the Uknited Kingdom 
from the European Union. . Historical, economical and political prerequisites of the process were consid-
ered. Also the consequences of the exit were examined. The referendum and economic development of  
the UK and European Union were analyzed The influence of the termination of Great Britain’s member-
ship in the EU on the Ukraine was identified.
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МАТЕРІАЛЬНІ І ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ОХОРОНЮВАНИХ 
ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

Бігняк О.В.
Національний університет «Одеська юридична академія»

У статті досліджуються особливості пов’язані з захистом охоронювального законом інтересів у корпора-
тивних відносинах. Визначається зміст охоронювального законом інтересу учасників корпоративних від-
носин, його специфічні риси та межі захисту такого інтересу в разі його порушення. На підставі аналізу 
загальнотеоретичних положень цивільного права визначена правова природа даних категорій, перелік 
підстав для виникнення права на захист, матеріально-правовий та процесуальний правовий зміст даних 
категорій з врахуванням особливостей корпоративних правовідносин.
Ключові слова: охоронювальний законом інтересів, суб’єктивні права, корпоративні відносини, господар-
ські товариства, акціонери, засновники, учасники, корпоративний конфлікт, корпоративне управління.

Постановка проблеми. Захист охоронюваль-
них законом інтересів учасників корпора-

тивних відносин є не менш важливим питанням 
ніж захист суб’єктивних корпоративних прав. Од-
нак, питання захисту охоронювального законом ін-
тересу викликає дискусію як науковців, так і прак-
тиків у зв’язку з невизначеністю у законодавстві зі 
змістом правової категорії «охоронюваний законом 
інтерес», можливістю існування законного інтересу 
не опосередкованого суб’єктивним правом та про-
блемою у виявлені на практиці у чому полягає по-
рушення «охоронюваного законом інтересу», його 
характер та в яких межах він може захищатися.

У матеріальному та процесуальному пра-
ві підхід до захисту охоронювального законом 
інтересу має певні відмінності, що пов’язано 
з усталеним підходом до тези – все що підлягає 
захисту є суб’єктивне матеріальне право. У про-
цесуальному праві навпаки, не все що підлягає 
захисту є суб’єктивне матеріальне право, ак-
центуючи увагу на можливість захисту й закон-
них інтересів також. Між тим, право на захист 
пов’язане із порушенням не тільки суб’єктивних 
корпоративних прав, а й законних інтересів, які 
у свою чергу можуть становити самостійний 
об’єкт судового захисту оскільки інтерес не вхо-
дить в зміст суб’єктивного права та може бути 
опосередкований суб’єктивним правом.

Метою цієї статті є дослідження особливос-
тей пов’язаних із захистом охоронювального за-
коном інтересів у корпоративних відносинах, ви-
значення ключових характеристик за допомогою 
яких буде з’ясований зміст охоронювального за-
коном інтересу учасників корпоративних відно-
син та зрозумілі межі захисту такого інтересу 
в разі його порушення.

Стан дослідження. Враховуючи, що інтерес 
це соціологічна категорія та досліджувалася фі-
лософами, економістами на протязі довгих років, 
актуальною стала вона і для правників у зв’язку 
з введенням даної категорії в законодавчі акти. 
Однак на сьогодні дискусія щодо законного ін-
тересу набула глобальності у зв’язку з появою 
нових відносин, їх комплексним характером, на-
явністю приватних і публічних інтересів та не-
обхідністю виведення нової сучасної концепції 
стосовно правової природи охоронювального за-
коном інтересу з урахуванням особливостей кор-
поративних права. Безумовно залишаються ці-
кавими та вагомими дослідження Гукасяна Р.Є., 
Чечота Д.М., Гурвича М.А., Мотузова Н.І., Гри-
бавнова В.П., одні з яких відстоювали матеріаль-
но-правову концепцію, інші процесуально-право-
ву концепцію аналізованого феномену, при цьому 
були випадки у яких виключалися можливості 
захисту інтересів. Так Чечот Д.М. вказував ін-
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тересів які захищаються законом не існує, окрім 
суб'єктивних прав [1, с. 43].

 Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Між тим, сучасний підхід 
запропонований російським дослідником Кляу-
сом М.В. направлений на двояку правову природу 
законного інтересу, що полягає у поєднанні мате-
ріального та процесуального аспектів у категорії 
«законний інтерес». Аргументована така позиції 
тим, що право на судовий захист порушених або 
оспорюваних законних інтересів включає в себе 
право на звернення до суду за захистом і право 
на задоволення звернення про захист законного 
інтересу [2, с. 6].

Венедіктова І.В. ототожнюючи законний ін-
терес і охоронювальний законом інтерес роз-
глядає його як усвідомлену суб’єктом права 
необхідність в отримані певного матеріального 
(нематеріального) блага або зміни правового ста-
тусу, що спонукає суб’єктів права вчиняти певні 
дії чи, навпаки, утримуватися від них, що зна-
ходиться в правовому полі та є незабороненою 
державою, здійснюється в формі дозволеного до-
магання і реалізується в конкретному правовід-
ношені [3, с. 224]. 

Харченко Г.Г. аналізуючи рішення Консти-
туційного суду України від 1 грудня 2004 р.  
По справ № 1-10/2004 доходить до висновку, що 
охоронювальний з боку закону інтерес має речо-
вий характер, інтерес може бути якщо і не під-
ставою, то принаймні передумовою виникнення 
речового суб’єктивного права у особи [4, с. 178].

На поєднання об’єктивного та суб’єктивного в ка-
тегорії інтерес наголошує Сліпенчук Н.А., зазнача-
ючи, що інтерес, як об’єктивне явище існує неза-
лежно від волі і свідомості суб’єкта корпоративних 
відносин, а суб’єктивність проявляється в усвідом-
лені інтересу в процесі його реалізації [5, с. 162]. 

Мікуліна М. досліджуючи співвідношення за-
конного інтересу та суб’єктивного права вказу-
вала, що основною відмінністю між ними є різні 
правові дозволи, тобто реалізація суб’єктивного 
права – це дозволена можлива поведінка (пра-
вова можливість), а реалізація законного інтер-
есу – дозволена спрямована поведінка. При цьо-
му, авторка зазначала, що реалізація законного 
інтересу за характером одночасно і вимоги щодо 
володіння конкретним соціальним благом, і ви-
моги до конкретних осіб (певної поведінки чи 
утримання від певних дій) може визначатися як 
сподівання на здійснення запланованого [6, с. 25].

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на 
загальні теоретичні напрацювання щодо право-
вого явища «охоронювальний законом інтерес», 
для практичної реалізації захисту законного 
інтересу як взагалі, так і захисту законних ін-
тересів учасників корпоративних відносин без-
посередньо невирішеними залишаються питання 
співвідношення інтересів корпорації та інтересів 
носія корпоративних прав та способів захисту 
корпоративних інтересів. Отже, захист охороню-
вального законом інтересу учасників корпора-
тивних відносин на практиці має певні труднощі, 
які викликані в першу чергу потребою у розмеж-
уванні інтересів, що опосередковані суб’єктивним 
правом та ті які ним не опосередковані. Так як 
саме від цього в подальшому буде залежати ви-
бір способу захисту та як наслідок дієвість юрис-

дикційної форми захисту. Адже слід погодитися 
з думкою Харченка Г.Г, що способів захисту ін-
тересу поза суб’єктивного права об’єктивно буде 
значно менше, адже менше буде реальних жит-
тєвих випадків коли цей інтерес дійсно буде під-
лягати захисту з боку закону [4, с. 177]. 

Дослідження питання захисту інтересів в кор-
поративних правовідносинах лежить в площині 
специфічних характеристик суб’єктивних кор-
поративних прав та корпоративних відносин, які 
є формою реалізації норм корпоративного за-
конодавства. У корпоративних правовідносинах 
є дві групи суб’єктивних корпоративних прав: 
майнові та особисті немайнові права, окремі 
з них опосередковують корпоративний інтерес, 
інші існуючи самостійно все ж таки пов’язані зі 
статусом «акціонер», «засновник», «учасник». 

Як зазначалося, термін «законний інтерес» 
було введено законодавцем достатньо давно, на 
сьогодні ця категорія вживана першою статтею 
Господарського процесуального кодексу України, 
статтею четвертою Цивільного процесуального 
кодексу України, статтею першою Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення, стат-
тею другою Кримінально-процесуального кодексу 
України. Категорія законного інтересу знайшла 
своє закріплення в проекті Концепції розвитку 
корпоративного управління в Україні, з позиції 
дотримання законних інтересів зацікавлених осіб 
підчас формування та зміни розміру статутного 
капіталу (фонду) товариства; придбання та реа-
лізація акціонерним товариством акцій власного 
випуску; реорганізації та ліквідації акціонерного 
товариства; реалізації соціальних та екологічних 
програм розвитку товариства й регіону [7].

Враховуючи, що жоден з перелічених нор-
мативно-правових актів не надає визначення 
«законному інтересу», у 2004 році Конститу-
ційний суд України у справі N 18-рп/2004 від 
01.12.2004 року за конституційним поданням 
50 народних депутатів України щодо офіційно-
го тлумачення окремих положень частини пер-
шої статті 4 Цивільного процесуального кодек-
су України (справа про охоронюваний законом 
інтерес) було розтлумачено, що поняття «охо-
ронюваний законом інтерес» треба розуміти як 
прагнення до користування конкретним матері-
альним та/або нематеріальним благом, як зумов-
лений у суб`єктивному праві простий легітимний 
дозвіл, яке є самостійним об`єктом судового за-
хисту та інших засобів правової охорони з ме-
тою задоволення індивідуальних і колективних 
потреб, які не суперечать Конституції і законам 
України, суспільним інтересам, справедливості, 
добросовісності, розумності та іншим загально-
правовим засадам [8]. При цьому Конституцій-
ний суд зазначив, що акціонер може захищати 
свої права та охоронювані законом інтереси шля-
хом звернення до суду у випадку їх порушення, 
оспорювання чи невизнання самим акціонерним 
товариством, учасником якого він є, органами чи 
іншими акціонерами цього товариства. Порядок 
судового захисту порушених будь-ким, у тому 
числі і третіми особами прав та охоронюваних 
законом інтересів акціонерного товариства, які 
не можуть вважатись тотожними простій сукуп-
ності індивідуальних охоронюваних законом ін-
тересів його акціонерів, визначається законом [8].
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Отже, такий підхід законодавця дозволяє 

вести мову про комплексну правову природу 
«охоронювального законом інтересу», а саме про 
матеріально-процесуальну концепцію. Між тим, 
аналіз судової практики з приводу корпоратив-
них спорів дозволив дійти висновку, що в біль-
шості судових рішень змістовно використовуючи 
словосполучення «захист законного інтересу» по 
суті вирішують питання захисту корпоративних 
прав. Такий стан речей обумовлений проблемою 
пов’язаною з характером корпоративного інтер-
есу, його специфікою, що обумовлена особливим 
положенням учасників корпоративних відносин, 
зв’язками учасників (акціонерів) з товариством, 
органом управління юридичної особи, умовною, а 
в певних випадках прямою їх залежністю. 

Розбіжність інтересів власників корпора-
тивних прав, корпорації, органів управління 
пов’язана з суб’єктивною природою економіч-
них суб’єктів та їх збалансування пов’язується 
з ефективним корпоративним управлінням. Між 
тим, коли за захистом законного інтересу в кор-
поративних спорах звертаються до господар-
ського суду з’ясуванню підлягає питання ста-
тусу учасника товариства, розмежування права 
та інтересу, межі законного інтересу, можливі 
способи його захисту, з’ясування дисбалансу ін-
тересів товариства та учасників та оцінка цього 
інтересу з позиції індивідуального та загально-
го інтересу. Адже, проблема захисту законно-
го інтересу в корпоративних спорах викликана 
в першу чергу відсутністю норм корпоративного 
законодавства, якими б визначались інтереси, 
по друге складною структурою корпоративних 
правовідносин та складністю в розмежуванні 
суб’єктивного права та законного інтересу. Без-
заперечно носієм законного інтересу в корпора-
тивних спорах є власник корпоративних прав, 
предметом захисту є його власний інтерес, який 
безумовно пов’язаний з інтересами товариства 
та усвідомлення якого проявляється при реалі-
зації корпоративних прав. 

На сьогодні в корпоративних спорах захи-
щаючи суб’єктивне права разом захищається 
й законний інтерес, тому важко знайти рішення 
суду, яке б містило розкриття змісту законного 
інтересу. Незважаючи на те, що ще в 70-х ро-
ках Гукасян Р. довів про можливість самостійно-
го існування законного інтересу від суб’єктивних 
прав, в корпоративних відносинах у виключних 
випадках законний інтерес не опосередкований 
корпоративними правами. Це поодинокі випадки, 
а саме наприклад звернення учасника товари-
ства до суду з вимогою про зобов’язання товари-
ства до державної реєстрації змін в установчих 
документах товариства у зв’язку з його виходом. 
Моментом виходу учасника з товариства є дата 
подачі ним заяви про вихід відповідній посадо-
вій особі товариства. Між тим, якщо товариства 
не вчиняє жодних дій у зв’язку з поданням від-
повідної заяви, то в даному разі порушуються 
не права вибувшого учасника , а його інтереси, 
які не залежать від корпоративних прав, так як 
статус учасника товариства особа втратила з мо-
менту надання відповідної заяви. 

Отже, корпоративний інтерес існує об’єктивно, 
не залежить від свідомості власника корпоратив-
них прав, однак опосередкований корпоративним 

правом та залежить від пріоритетів вибору вну-
трікорпоративних управлінських рішень. Так, на 
практиці непоодинокі випадки необхідності на-
дання судового захисту інтересам власника кор-
поративних прав, які виступають на захист за-
конних інтересів товариства. Однак, можливість 
захисту порушеного корпоративного інтересу 
самого товариства та власне інтересу акціонера 
(учасника) за допомогою похідного позову на сьо-
годні діючим законодавством не передбачена. Між 
тим доцільність запровадження інституту похід-
ного позову доведена практикою, адже виконавчі 
органи господарського товариства своїми діями 
завдаючи шкоду товариству через вилучення 
прибутку, вимивання активів, цим самим порушу-
ють суб’єктивні права та інтереси його учасників 
(невиплата дивідендів, зниження капіталізації то-
вариства), при цьому блокують спроби оскаржити 
такі дії та захистити свій власний інтерес, який 
має тісний зв’язок з інтересами товариства.

В акціонерному товаристві інтерес акціонера 
реалізується як безпосередньо через здійснення 
акціонером корпоративних прав, так і опосеред-
ковано – через діяльність самого товариства, 
учасником якого він є. Тому ситуація при якій ін-
тереси того чи іншого акціонера вступали в кон-
флікт з інтересами не тільки з інтересами інших 
акціонерів, але й товариства в цілому, або його 
виконавчими органами є очевидною. Підтвер-
дженням даної тези слугує приклад прийняття 
загальними зборами рішення про невиплаті диві-
дендів, а направлення засобів на розвиток това-
риства, або консолідація акцій, або конвертація 
акцій в акції іншого типу і т.д. В таких випадках 
інтереси учасників корпоративних відносин за-
хищаються за допомогою внутрішньо-корпора-
тивних механізмів (загальні збори, наглядова, 
рада, ревізійна комісія, і т.д.), компетентних дер-
жавних органів (Національна комісія із цінних 
паперів та фондового ринку, Антимонопольний 
комітет України), господарського суду.

Межі охоронювального законом інтереси 
в корпоративних відносинах, незважаючи на від-
сутність в законодавстві норми, якими б вони ви-
значалися залежать від організаційно правової 
форми товариства, розміру частки учасника то-
вариства в статутному капіталі, співвідношенні 
корпоративного інтересу товариства та власного 
інтересу акціонера (учасника). Така позиція ар-
гументується тим, що в залежності від кількості 
акцій, що перебувають у власності акціонерів, їх 
інтереси, що об'єднуються в отримані прибутку 
мають і відмінності, а, отже, акціонери повинні 
мати і різну ступінь впливу на діяльність това-
риства, різну ступінь контролю над виконавчими 
органами товариства. Оскільки права акціонерів 
відрізняються в своєму обсязі по відношенню до 
товариства відповідно, відрізняється й характер 
порушень прав та інтересів дрібних і великих 
акціонерів. При цьому, охорона законного інтер-
есу носіїв корпоративних прав не повинна висту-
пати самоціллю та відособлюватися від інтересів 
самого товариства. 

Висновок. Таким чином охоронювальний зако-
ном інтерес у корпоративних спорах визначаєть-
ся правовим положенням учасників корпоратив-
них відносин, опосередкований корпоративними 
правами, залежить від обсягу корпоративних 
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прав власників, від пріоритетів вибору внутрі-
корпоративних управлінських рішень та визна-
чаються сукупністю корпоративних зв’язків. 
Мотиваційна складова законного інтересу у кор-
поративних відносинах це усвідомлене прагнення 

до користування матеріальним або нематеріаль-
ним благом, коли наступає перехід об’єктивного 
в суб’єктивне, що визначається умовами корпо-
ративних відносин, які регулюються корпоратив-
ним законодавством. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОХРАНЯЕМЫХ 
ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация
В статье исследуются особенности связанные с защитой охраняемого законом интересов в корпора-
тивных отношениях, определяется содержание охраняемого законом интереса собственников корпо-
ративных прав, специфические черты и границы защиты такого интереса в случае его нарушения.  
На основании анализа общетеоретических положений гражданского права определена правовая при-
рода данных категорий, перечень оснований для возникновения права на защиту, материально-право-
вой и процессуальный правовое содержание данных категорий с учетом особенностей корпоративных 
правоотношений.
Ключевые слова: охраняемый законом интерес, субъективные права, корпоративные отношения, хо-
зяйственные общества, акционеры, учредители, участники, корпоративный конфликт, корпоративное 
управление. 
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LEGITIMATE INTERESTS’ PROTECTION OF CORPORATE RELATIONS 
PARTICIPANTS: MATERIAL AND PROCEDURAL ASPECTS

Summary
The article deals with the peculiarities connected with the protection of the law interests in corporate 
relations. The content of the protection law of the interest participants in corporate relations, its specific 
features and limits protection such interest in case of violation it are determined..The legal nature of these 
categories, a list of grounds for the right of defense creation, the substantive and procedural legal content 
of these categories have been determined on the basis on analysis of the civil law general theoretical pro-
visions, taking into account the peculiarities corporate legal relations.
Keywords: protection of interests law, subjective rights, corporate relations, business partnerships, share-
holders, founders, participants, corporate conflict, corporate governance.



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018

Ю
РИ

Д
И

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

239

© Загурський О.Б., Бучковський А.П., 2018

УДК 344.4(477)

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
В ПАРАДИГМІ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Загурський О.Б. 
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту 

Тернопільського національного економічного університету

Бучковський А.П.
Інститут прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

В статті розглядаються концептуальні питання розвитку, становлення і формування національної лісової 
політики України. Проаналізовано наукові підходи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо механізму 
формування національної лісової політики України. Автором досліджується правова природа національ-
ної лісової політики України в контексті забезпечення екологічної безпеки. З’ясовано подальші перспек-
тиви реформування та удосконалення екологічного законодавства України. Обґрунтовано, що об’єктивні 
умови вимагають створення ефективної багатоцільової системи ведення лісового господарства та створен-
ня сучасної лісової галузі, яка потребує нових рішень.
Ключові слова: лісова політика, стратегія, екологічне законодавство, природні ресурси, навколишнє при-
роднє середовище.

Постановка проблеми. Критерії членства, 
які встановлені ЄС в липні 1993 року в Ко-

пенгагені, стали основним критерієм, який оці-
нює відповідність політичних і економічних ви-
мог, що пред’являються до кожної країни. Звідси 
випливає висновок про те, що сучасні екологічні 
вимоги впливають не тільки на якість основних 
компонентів навколишнього середовища – воду, 
землю, повітря, але й на екологізацію людської 
діяльності та економіку в цілому. 

До того ж, Копенгагенські критерії є ще одним 
підтвердженням того, що навколишнє середови-
ще розглядається як важливий елемент, проте, 
як елемент гармонізації громадянського суспіль-
ства з загальнолюдськими цінностями.

Сталий розвиток як концепція вперше набула 
офіційного статусу після конференції з навколиш-
нього середовища і розвитку ООН в Ріо-де-Жанейро 
в 1992 році. На ній було розроблено сучасну ідео-
логію світової спільноти і створено інструменти для 
нової екологічної політики, яка має бути невідділь-
на від економічного і соціального розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вирішенню проблем ефективної національної 
лісової політики України присвячено цілий ряд 
робіт вчених-екологів: Т. Авдеєвої, Ю. Добролю-
бова, Л. Донця, А. Ісаєва, А. Кокоріна, А. Писа-
ренка, І. Синякевича, В. Страхова, А. Філіпчука, 
В. Шевчука та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, комплексні дослідження 
актуальних проблем національної лісової політики 
України проводилися небагатьма вченими-еколо-
гами й практиками, а то й взагалі відсутні, оскіль-
ки, дослідники переважно розробляли стратегію 
розвитку лісового господарства, пропонували сис-
тему та концепцію протидії вчиненню криміналь-
них правопорушень в сфері довкілля.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є формулювання авторських підходів щодо ро-
зуміння феномену національної лісової політики 
України, особливостей її реалізації в контексті 
адаптації національної екологічного законодав-
ства до європейських стандартів.

Виклад основного матеріалу. За площею лісів 
та запасами деревини Україна є державою з де-
фіцитом лісових ресурсів. Ліси займають більш як 
15,7 відсотка території України (9,58 мільйона гек-
тарів) і розташовані в основному на півночі (Полісся) 
та заході (Карпати). Оптимальним, за європейськи-
ми рекомендаціями, є покажчик лісистості 20 відсо-
тків, для досягнення якого необхідно створити біль-
ше 2 мільйонів гектарів нових лісів. Загальна площа 
вкритих лісовою рослинністю земель збільшилася 
з 1961 року із 7,1 до 9,5 мільйона гектарів.

Національні ліси України сприймаються укра-
їнським суспільством як частина нашого націо-
нального багатства та національної ідентичності. 
Їхні економічні, соціальні та екологічні функції 
мають важливе значення для сталого розвитку 
суспільства та поліпшення умов життя, особливо 
в сільських та гірських районах. Значною мірою 
ці функції є обов’язковими не тільки на націо-
нальному, але й у глобальному плані.

В результаті політичних і економічних змін 
в країні після 1991 року, національний лісовий 
сектор пройшов період реформ, спрямованих на 
функціонування ринкової економіки і плюралізму 
власності. Складність цього переходу зумовлена 
соціально-економічною ситуацією, в якій все від-
булося. Тому в лісовому секторі також знайшли 
своє відображення ряд негативних змін як ре-
зультат розвитку всього суспільства та економіки.

Об’єктивні умови вимагають створення ефек-
тивної, багатоцільової системи ведення лісового 
господарства та створення сучасної лісової га-
лузі, яка потребує нових рішень. У той же час, 
зобов’язання, взяті в результаті підписання важ-
ливих міжнародних угод та у процесі приєднан-
ня до ЄС, зробили Україну викликом динамічним 
глобальним процесам. 

Для того, щоб реагувати на ці реалії, постано-
вою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. 
було затверджено «Основні напрями державної 
політики України у галузі охорони довкілля, вико-
ристання природних ресурсів та забезпечення еко-
логічної безпеки», сучасну і майбутню стратегію 
лісокористування визначатимуть такі тенденції:
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1) зростаюча потреба в деревинній сиро-
вині в умовах значного дефіциту лісу. Потребує 
раціо нального використання деревини, заготов-
леної як від рубок головного користування, так 
і від рубок догляду за лісом, санітарних та лісо-
відновних рубок. Визначальним принципом ра-
ціонального використання деревинних ресурсів 
має стати безвідходне лісокористування;

2) перегляд існуючого поділу лісів га групи 
і категорії захисності виходячи з їх екологічно-
го та господарського значення, а також шляхом 
збільшення площі територій, що охороняються, 
обмеження регульованого антропогенного наван-
таження, збільшення обсягів робіт із заліснення 
земель, охорони і захисту лісів, підвищення про-
дуктивності та поліпшення породного складу лісів;

3) раціональне використання та відтворення 
лісових ресурсів потребує створення повноцін-
ної системи моніторингу лісів як комплексу без-
перервного спостереження, оцінки і прогнозу їх 
стану. В рамках системи державного моніторингу 
навколишнього природнього середовища Украї-
ни моніторинг лісів має стати засобом управління 
лісовим господарством шляхом оптимізації сис-
теми лісокористування і запобігання критичним 
екологічним явищам і процесам [1]. 

20 лютого 2003 р. у Верховній Раді України 
відбулися парламентські слухання щодо дотри-
мання вимог природоохоронного законодавства 
в Україні, як результат, 20 лютого 2003 р. Вер-
ховною Радою України було схвалено спеціальні 
рекомендації для Кабінету Міністрів України:

1) розробити та внести до 1 липня 2003 року 
проект Національної екологічної стратегії України;

2) передбачити кошти Державного бюджету на:
– Державну програму «Ліси України»;
– Програму будівництва лісових доріг і впро-

вадження природозберігаючих технологій лісо-
заготівель в гірських умовах Закарпаття;

– впровадження природозберігаючих техноло-
гій відповідно до Закону України «Про мораторій 
на проведення суцільних рубок на гірських схилах 
в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» [2].

Завдання «Концепції національної екологічної 
політики України на період до 2020 року», схва-
леної розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 17 жовтня 2007 р., спрямовані на екологі-
зацію лісового господарства:

– запровадження класифікації функцій та на-
прямів використання екосистем, забезпечення 
проведення їх повної еколого-економічної оцінки 
як основи для визначення можливості та еколо-
гічно допустимих обсягів використання сировин-
ної складової екосистеми;

– упровадження в систему ведення лісового 
господарства та комплексного використання лі-
сових ресурсів екосистемного підходу;

– запровадження системи повної відповідаль-
ності постійного користувача за стан наданих 
у користування лісів;

– забезпечення відтворення корінних лісо-
вих і природних рослинних угруповань з вико-
ристанням технологій, що сприяють збереженню 
біорізноманіття;

– розроблення та затвердження критеріїв 
та індикаторів збалансованого розвитку лісового 
господарства, впровадження сертифікації лісів 
у лісовому господарстві;

– забезпечення розширеного відтворення лі-
сів і збільшення лісистості країни;

– сприяння реалізації державної політики 
щодо запровадження сталого управління лісовим 
господарством і підвищення ефективності функ-
ціонування лісового господарства;

– забезпечення підтримки лісового господар-
ства шляхом поєднання заходів державного регу-
лювання та впровадження ринкового механізму;

– упровадження економіко-правового меха-
нізму для стимулювання розширеного відтворен-
ня лісових ресурсів [3].

«Основні засади (стратегія) державної еколо-
гічної політики України на період до 2020 року», 
затверджені Законом України від 21 грудня 
2010 р. визначили одну з цілей – поліпшення 
екологічної ситуації та підвищення рівня еколо-
гічної безпеки. Завданням державної екологічної 
політики України в сфері охорони лісів є: «збіль-
шення до 2020 року площі заліснення території 
до 17 відсотків території держави шляхом від-
новлення лісів та лісорозведення на земельних 
ділянках лісового фонду, створення захисних 
лісових насаджень на землях несільськогоспо-
дарського призначення і землях, відведених для 
заліснення, відновлення та створення нових по-
лезахисних лісових смуг, крім природних степо-
вих ділянок» [4].

Наступним етапом ефективного переходу від 
належної реалізації природоохоронних заходів 
до національної екологічної політики стало при-
йняття Кабінетом Міністрів України 25 травня 
2011 р. «Національного плану дій з охорони на-
вколишнього природного середовища України на 
період з 2011 до 2015 року» з обсягом фінансу-
вання у сумі 4,2 млрд. гривень [5].

Цілі та завдання національної екологічної 
політики України гармонізують з «Національ-
ною доповіддю 2017 р. «Цілі сталого розвитку: 
Україна»«. У зв’язку з цим, визначено, що «іс-
нуюча практика землекористування спричиняє 
погіршення стану земель, а виснажливе вико-
ристання земельних, лісових і водних ресурсів 
призводить до незворотних втрат екосистемного 
та біологічного різноманіття. Вагомим чинником 
негативного впливу на довкілля є також зброй-
ний конфлікт на сході України» [6].

20-22 червня 2012 року в Ріо-де-Жанейро 
відбулася Конференція ООН зі збалансованого 
розвитку: Конференція «Ріо+20». Через 20 років 
після проведення «Саміту Землі» світові лідери 
зібралися у Бразилії для прийняття важливих 
зобов’язань щодо збалансованого розвитку, біль-
ше того, щодо майбутнього планети. Ця велика 
світова зустріч зі збалансованого розвитку стала 
нагодою поновити рух та політичні зобов’язання, 
започатковані «Самітом Землі» у 1992 р.

Цим самим ООН запропонувало нову концепцію 
переходу державної екологічної політики до кон-
тексту «зеленої економіки». ЮНЕП визначає «зеле-
ну економіку» як економіку з низькими викидами 
вуглекислих сполучень, яка ефективно розподіляє 
ресурси та відповідає інтересам суспільства [7].

Для досягнення цілей вищезазначених цілей 
та збалансованого розвитку України, необхідно 
розробити наступні заходи:

1) заснувати на базі ЮНЕП Світової Екологіч-
ної Організації;
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2) запровадити процесу екологізації освіти 
у всіх навчальних закладах з метою підготовки 
фахівців для збалансованого розвитку, підви-
щення рівня екологічної освіти населення;

3) ухвалити 10-річні рамки політики збалан-
сованого споживання та виробництва.

Незважаючи на заходи, що вживаються дер-
жавними лісогосподарськими підприємствами 
і установами, що належать до сфери управлін-
ня Держлісагентства, обсяг незаконних рубок за 
І півріччя 2017 року склав 14,4 тис. куб. м, що на 
1,4 тис. куб. метрів менше, ніж за аналогічний пе-
ріод минулого року. Сума заподіяної шкоди скла-
ла 85,8 млн грн, відшкодовано – 4 млн гривень. 
Найбільші обсяги незаконних рубок виявлені 
в лісах Рівненської області – 2152 куб. м, Херсон-
ської – 1693 куб. м, Житомирської – 1168 куб. м,  
Закарпатської – 1142 куб м, Львівської – 
1090 куб. м, Харківської – 1080 куб. м, Чернігів-
ської – 838 куб. м, Івано-Франківської – 759 куб. м,  
Дніпропетровської – 758 куб. м, Волинської – 
679 куб. м. Значною є частка незаконних рубок, 
скоєних невстановленими лісопорушниками, 
у Донецькій області вона складає 99,5%, Херсон-
ській – 98%, Дніпропетровській – 97%, Одеській – 
96%, Миколаївській – 96%, Запорізькій – 94%, 
Тернопільській – 89%, Кіровоградській – 87%, 
Полтавській – 87% та Рівненській – 82% [8].

С.О. Мельник вважає, що «для досягнення за-
вдань, визначених статтею 2 чинного Лісового 
кодексу України (підвищення продуктивності, 
охорони та відтворення лісів, посилення їх ко-

рисних властивостей, задоволення потреб сус-
пільства у лісових ресурсах на основі їх науко-
во обґрунтованого раціонального використання), 
необхідно сформувати і впровадити нову лісову 
політику завдяки удосконаленню системи її ін-
струментів» [9, с. 91].

Національна лісова політика України є про-
державною і дискримінаційною щодо інших форм 
власності на ліси. Світовий досвід свідчить про 
те, що національна лісова політика буває успіш-
ною лише тоді, коли вона передбачає підтримку 
лісів всіх форм власності. Загальновідомим є та-
кож те, що в державних лісах лісовий менедж-
мент краще підтримує суспільні функції, ніж 
у приватних. Водночас він більш прибутковий 
в приватних лісах.

Висновки і пропозиції. Таким чином, в Укра-
їні необхідно розробити стратегія національної 
лісової політики на період 2018–2028 рр., яка б 
виступала фундаментальним документом, що 
визначає стратегічні рамки національної лісової 
політики, спрямована на досягнення довгостро-
кових цілей і стабільність управління життєвими 
і виробничими сферами багатофункціональних 
лісів і підвищення конкурентоспроможності лі-
сового сектору в якості основи для підвищення 
рівня життя, особливо в гірських і сільських ра-
йонах. Необхідна умова стійкого розвитку лісо-
вих територій повинна бути чітко відображена 
в Лісовому кодексі України – національний, регі-
ональний та місцевий рівні та відповідно відобра-
жена в Стратегії національної лісової політики.

Рис. 1. Відтворення українських лісів у 2016 році
Джерело: [8]

Список літератури:
1. Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки: постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР //  
База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/188/98-%D0%B2%D1%80/page (дата звернення: 29.04.2018).

2. Рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного законодавства в Україні:  
постанова Верховної Ради України від 20.02.2003 № 565-IV // База даних «Законодавство України» /  
Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-15 (дата звернення: 29.03.2018).



«Молодий вчений» • № 5 (57) • травень, 2018 р. 242

Ю
РИ

Д
И

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

3. Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року: розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17.10.2007 № 880-р // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. 
URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/95215363 (дата звернення: 29.04.2018).

4. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року:  
Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/page (дата звернення: 29.04.2018).

5. Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки: розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада 
України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80 (дата звернення: 29.04.2018).

6. Національна доповідь-2017 «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для до-
сягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). URL: http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-
ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid-tsili-staloho-rozvytku-ukraina-iaka-vyznachaie-bazovi-
pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho-rozvytku-tssr (дата звернення: 29.04.2018 р.).

7. Навстречу «зеленой економике». Доклад ЮНЕП для представителей властных структур. URL: http:// 
old.ecocongress.info/5_congr/docs/doklad.pdf (дата звернення: 29.04.2018 р.).

8. Статистика незаконних рубок: діяльність технічно оснащених злочинних груп та неконтрольовані приватні 
пилорами, які скуповують незаконно добуту деревину. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/
publish/article?art_id=181493&cat_id=32888 (дата звернення: 29.04.2018 р.).

9. Мельник С.О. Теоретичні засади формування лісової політики України. Науковий вісник Українського 
державного лісотехнічного університету. 2004. № 14.2. URL: https://cyberleninka.ru/.../teoretichni-zasadi-
formuvannya-lisovoyi-politiki-ukrayini (дата звернення: 29.04.2018 р.).

Загурский А.Б.
Ивано-Франковский учебно-научный институт менеджмента 
Тернопольского национального экономического университета
Бучковский А.П.
Институт прокуратуры и уголовной юстиции
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЛЕСНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В ПАРАДИГМЕ  
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация
В статье рассматриваются концептуальные вопросы развития, становления и формирования нацио-
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ся правовая природа национальной лесной политики Украины в контексте обеспечения экологической 
безопасности. Выяснено дальнейшие перспективы реформирования и совершенствования экологиче-
ского законодательства Украины. Обосновано, что объективные условия требуют создания эффектив-
ной многоцелевой системы ведения лесного хозяйства и создания современной лесной отрасли, требует 
новых решений.
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Summary
The article deals with conceptual issues of the development, formation and formation of the national for-
estry policy of Ukraine. The scientific approaches of domestic and foreign scientists on the mechanism of 
formation of the national forestry policy of Ukraine are analyzed. The author studies the legal nature of 
the national forestry policy of Ukraine in the context of ensuring environmental safety. Further prospects 
for reforming and improving the environmental legislation of Ukraine are clarified. It is substantiated that 
objective conditions require the creation of an effective multi-purpose forest management system and  
the creation of a modern forestry sector, which requires new solutions.
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РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ –  
ОСНОВНИЙ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КРОК

Івко А.І.
Дніпровський національний університет імені О. Гончара

Досліджено теоретичні засади реформування державного управління в Україні. Вивчена нормативна база, 
що слугує основою для проведення адміністративної реформи в Україні. Визначені основні завдання модер-
нізації державного управління в Україні. Оцінене практичне застосування Стратегії реформування держав-
ного управління в Україні. Описані подальші перспективи модернізації адміністративної сфери в Україні.
Ключові слова: адміністративна реформа, реформування, модернізація, державна служба, державне 
управління.

Постановка проблеми. Однією з актуаль-
них для вивчення проблем в Україні 

є її відношення до категорії країн з перехід-
ною економікою, а саме таких країн, що по-
требують детального вивчення та вдоскона-
лення. Зокрема, в частині державних реформ.  
На нашу думку, реформа державного управ-
ління в країнах з перехідною економікою – 
є одним із пріоритетних завдань у державі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вищезазначена проблема зумовила дослі-
дження нами наукової доповіді Ю. Ковбасюка, 
К. Ващенка, Ю. Сурміна та інших, матеріа-
лів Р. Войтович, а також новел українського 
законодавства в частині адміністративного 
права, зокрема, стосовно державної служби 
та управління в Україні, ефективності вико-
навчої влади, проведення реформ тощо.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В проблемі модернізації дер-
жавного управління ми б хотіли звернути увагу 
на те, що, адміністративне реформування є осно-
вою для модернізації усіх інших сфер у державі. 
Адже ефективний розвиток країни можливий 
лише за наявності виконавчої влади високого 
рівня, робота якої ґрунтується на професійнос-
ті кадрів та спрямована на результативність.  
На нашу думку, модернізація державного 
управління здатна покращити конкурентоспро-
можність України у світових рейтингах. 

Мета статті. Основною метою цієї роботи 
є визначення основних засад та завдань мо-
дернізації державного управління в Україні, 
які б послужили б підґрунтям для здійснення 
реформ у політичній, економічній та соціаль-
ній сфер держави та покращили б її загаль-
ний рівень.

Виклад основного матеріалу. Як вже було 
зазначено, на нашу думку, модернізація дер-
жавного управління здатна покращити конку-
рентоспроможність України у світових рей-
тингах. Досягти цього можна завдяки:

– зниженню адміністративного наванта-
ження державного регулювання;

– збільшенню рівня адміністративних 
послуг та забезпеченню передбачуваності ад-
міністративних дій збоку державних органів 
та службовців [1].

Окрім того, варто звернути увагу на те, що 
Україна стоїть на шляху до демократичного 
врядування, яке грунтується на засадах вер-

ховенства права. А, як відомо, ефективна мо-
дернізована система державного управління 
є однією з основних передумов демократизації 
держави, до якої прагне Україна.

Як зазначено у матеріалах вивчених нами 
авторів, основним плюсом України в процесі 
модернізації є те, що наша країна має мож-
ливість проблема використання європейського 
досвіду державного управління в процесі ре-
формування всіх сфер суспільства та держа-
ви. І має можливість не тільки проаналізувати 
свої проблеми, зокрема в частині державного 
управління, а і має «вікно в Європу» з точки 
зору їх вирішення, завдяки підписанню в лис-
топаді 2013 року Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом [2].

Свій шлях до модернізації державної служ-
би Україна почала тільки у 2016 році, коли 
була розроблена і затверджена Урядом Стра-
тегія реформування державного управлін-
ня до 2020 року, що відповідає європейським 
стандартам.

Провівши аналіз вищезазначеної Стратегії 
можна визначити ключові завдання реформи, 
яка повинна привести Україну до європей-
ського рівня адміністрування та стати осно-
вою для модернізації інших сфер діяльності 
в державі.

Основні завдання реформи:
– забезпечити теоретичну та стратегічну 

основу реформування з боку Уряду;
– створити спроможні міністерства, які б 

служили основою в частині практичної реалі-
зації реформ;

– здійснити планування діяльності Уря-
ду та міністерств;

– забезпечити фінансування реформ, 
розподіливши ресурси держави;

– впровадити аналіз політики та рішень 
Уряду;

– підвищити якість урядових рішень;
– перетворити Секретаріат Кабінету Мі-

ністрів на сучасний «центр Уряду»;
– підібрати професійний персонал та су-

часні методи управління ним для розвитку 
державної служби;

– забезпечити високу якість адміністра-
тивних послуг в Україні [3].

Як вже було зазначено, на сьогоднішній день 
Україна залучена підтримкою Європейського  
Союзу.
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Наприкінці 2016 року Україна та ЄС під-
писали фінансову угоду, яка передбачає, що 
Європейська Комісія Союзу буде забезпечу-
вати підтримку України в реалізації Страте-
гії реформування державного управління до 
2020 року рамках програми ЄС «Підтримка 
комплексної реформи державного управління 
в Україні».

Варто зазначити, що вже у травні 2017 року 
Україна отримала перший транш бюджетної 
підтримки від ЄС у розмірі 10 мільйонів євро.

На сьогоднішній день в Україні створений 
спеціальний орган для забезпечення якісного 
здійснення реформи. Його здійснює Координа-
ційна рада з питань реформування державно-
го управління. Координаційна рада підпоряд-
ковується Кабінету Міністрів України [4].

Варто зазначити, що в процесі написання 
даної статті ми провели дослідження сталих 
та нових нормативно-правових актів Украї-
ни, спрямованих на модернізацію державної 
служби та державного управління в Україні. 
В процесі дослідження ми з'ясували, що за-
конодавча база в частині модернізації є до-
статньо широкою. Відзначивши також і те, що 
за останній час було реалізовано багато нових 
підзаконних та локальних НПА, що спрямо-
вані на якісне здійснення адміністративного 
реформування.

На сьогоднішній день до ключових норма-
тивно-правових актів у сфері модернізації 
державного управління можна віднести на-
ступні:

– Закон України «Про державну службу»;
– Закон України «Про Кабінет Міністрів 

України»;
– Закон України «Про Центральні органи 

виконавчої влади»;
– Стратегія реформування державного 

управління на 2016–2020 роки та план заходів 
з реалізації Стратегії;

– Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про Координаційну раду з питань реформу-
вання державного управління»;

– Концепція запровадження посад фахів-
ців з питань реформ;

– Концепція оптимізації системи цен-
тральних органів виконавчої влади;

– Концепція впровадження інформацій-
ної системи управління людськими ресурсами 
в державних органах;

– План заходів щодо реалізації Концепції 
впровадження інформаційної системи управ-
ління людськими ресурсами в державних ор-
ганах;

– Концепція реформування системи про-
фесійного навчання державних службовців, 
голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадо-
вих осіб місцевого самоврядування та депута-
тів місцевих рад;

– Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання упорядкування структури Се-
кретаріату Кабінету Міністрів України, апа-
рату міністерств та інших центральних орга-
нів виконавчої влади»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання реалізації комплексної рефор-

ми державного управління» (Порядок та умови 
розподілу і використання бюджетних коштів 
на підтримку реалізації комплексної реформи 
державного управління);

– Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про внесення змін до Порядку прове-
дення конкурсу на зайняття посад державної  
служби».

Постійне вдосконалення нормативної бази 
в Україні стосовно адміністративної модерні-
зації зумовлено тим, що реформування дер-
жавного управління неможливе без якісних 
змін у правовому регламентуванні діяльності 
органів державної влади. Це робиться з метою 
підвищення ефективності виконання покладе-
них на них функцій, підвищення якості надан-
ня адміністративних послуг, а також активної 
взаємодії з громадянським суспільством [5]. 

Ми вважаємо, що на даному етапі розви-
тку, не дивлячись на постійні зміни та ново-
введення у реформаційному законодавстві, 
в України є потреба зміцнення конституційно-
правового фундаменту діяльності державних 
органів, їхнього апарату. 

Тому необхідне внесення таких змін, які б 
рагламентували конституційно-правові засади 
функціонування цього інституту, вдоскона-
лення механізму правового регулювання дер-
жавної служби. А також створення таких нор-
мативно-правових актів, які б обґрунтували 
необхідність зміцнення єдності та цілісності 
державної служби як соціального, публічного 
і правового інституту. 

Висновки і пропозиції. На нашу дум-
ку, можна зробити висновок, що теоретично 
на сьогоднішній день Україна всі передумо-
ви для успішного проведення реформування 
державного управління. Що має стати основою 
для адміністративної, політичної, економічної 
та соціальної модернізації України в цілому.

Але для реалізації змін є невідкладне по-
долання Україною відставання процесу ре-
формування органів виконавчої влади від змін 
у суспільному житті. Адже щодня в країні 
і світі відбуваються зміни, пов'язані з нови-
ми економічними та політичними відносинами, 
глобалізацією та європеїзацією. 

Важливо зазначити, що основною пе-
редумовою для трансформацій в Україні 
є її дійсне співтовариство з ЄС, який ділить-
ся своїм досвідом з нашою молодою країною.  
Однак європейська орієнтація має усвідом-
люватися як відправна точка відліку, як по-
чаткова фаза соціокультурного та соціально- 
політичного мислення в цілому, тоді це  
слугуватиме реальною основою для змін в  
країні.

Таким чином, подальше вдосконалення 
правового забезпечення здійснення організа-
ційних перетворень у системі органів виконав-
чої влади має спрямовуватися на досягнення 
його цілісності та системності, відповідності 
формально визначеним концептуальним заса-
дам та цілям адміністративної реформи. 

В умовах євроінтеграційних процесів най-
важливішою складовою трансформаційних пе-
ретворень в Україні є адаптація вітчизняної 
системи до європейських стандартів.
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ОСНОВНОЙ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫЙ ШАГ

Аннотация
Исследованы теоретические основы реформирования государственного управления в Украине. Изуче-
на нормативная база, которая служит основой для проведения административной реформы в Украине. 
Определены основные задачи модернизации государственного управления в Украине. Оценено прак-
тическое применение Стратегии реформирования государственного управления в Украине. Описанные 
дальнейшие перспективы модернизации административной сферы в Украине.
Ключевые слова: административная реформа, реформирование, модернизация, государственная 
служба, государственное управление.
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THE REFORM OF GOVERNMENT MANAGEMENT  
IS THE BASIC EVROINTEGRATION STEP
 
Summary
Theoretical bases of reforming public administration in Ukraine are investigated. The regulatory frame-
work has been studied, which serves as the basis for carrying out administrative reform in Ukraine.  
The main tasks of modernizing public administration in Ukraine are determined. The practical application 
of the Strategy of Public Administration Reform in Ukraine is estimated. The described further prospects 
of modernization of the administrative sphere in Ukraine.
Keywords: administrative reform, reforming, modernization, public service, public administration.
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ВПЛИВ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ НА СТАТУС УРЯДУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Климчук Н.І.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Досліджено відносини, що складаються у сфері функціонування уряду у зарубіжних країнах та вплив на 
них такого фактору, як форма правління. Розкрито зміст кожного виду форми правління. Посилання на 
Конституції сучасних зарубіжних країн, в якості прикладів. Визначено особливості функціонування, по-
рядку створення та взаємодії з главою держави та парламентом.
Ключові слова: форма правління, уряд, виконавча влада, Конституція, монархія, республіка.

Постановка проблеми. Інтерес до організа-
ції влади почав з’являтися ще з момен-

ту створення держави, та й досі є актуальним, 
оскільки світ не стоїть на місці і завжди відбу-
ваються зміни. Сучасний етап характеризується 
збільшенням ролі виконавчої гілки в системі дер-
жавної влади, що обумовлене зростаючою роллю 
держави в усіх сферах життєдіяльності, наявніс-
тю широкого кола повноважень у органів вико-
навчої влади, необхідністю прийняття швидких 
управлінських рішень. Проте у кожній державі 
коло повноважень уряду, його статус значно різ-
няться і одним із факторів, що впливає, є саме 
форма правління держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий вклад у вивчення цієї теми зробили ро-
сійські дослідники: К.В. Арановський, М.В. Ба-
глай, Н.О. Богданова, І.М. Гомеров, Л.М. Ентін, 
Д.Л. Златопольський. Серед сучасних україн-
ських дослідників слід згадати: В.Б. Авер’янова, 
Ю.П. Битяка, А.З. Георгіцу, В.П. Колісника, 
Ю.М. Коломийця, Л.Т. Кривенко.

Формулювання цілі статті. В юридичній літе-
ратурі багато праць присвячено урядам зарубіж-
них країн, проте розглядаються окремі елементи 
його статусу у державі. Об’єктом даного дослі-
дження виступають відносини, що складаються 
у сфері функціонування уряду у зарубіжних 
країнах, та вплив на них форм правління.

Виклад основного матеріалу. У другій полови-
ні ХХ століття відбулась універсалізація демокра-
тичної ідеї та поширення її у світовому масштабі. 
Демократія – політичний феномен, розвиток якого 
відбувається одночасно з суспільними трансфор-
маціями та обумовлюється ними [1]. Необхідною 
умовою демократичного режиму є поділ влади. 
Поділ влади – це система організації і функціо-
нування державної влади, в якій функції законо-
давчої, виконавчої і судової влади здійснюються 
різними державними органами. Ідея поділу вла-
ди була обґрунтована ще Ш.-Л. Монтескґє, який 
стверджував, що для виключення зловживання 
владою необхідно здійснити поділ влади на зако-
нодавчу, виконавчу та судову. Вперше принцип 
поділу влади був втілений у Конституції США 
1787 р., яка не тільки розділила владу на три гіл-
ки, а й затвердила систему стримувань та про-
тиваг, яка дозволяла гілкам влади контролювати 
одна одну. Сьогодні пострадянські країни проголо-
шують одним з принципів свого конституційного 
ладу саме такий поділ влади.

Дослідники питань стосовно виконавчої влади 
виділяють певні її особливості. Дж. Локк зазна-

чав, що їй притаманні: більша можливість узур-
пації влади, право у певних випадках діяти на 
власний розсуд, якщо ці дії виправдовуються 
інтересами народу, а також право змінювати по-
рядок виборів у законодавчий орган. Деякі сучас-
ні науковців погоджуються з думкою Дж. Локка 
стосовно «першочерговості» виконавчої влади. 
Так, А.З. Георгіца зауважує, що висунення на 
перше місце в системі сучасної державної вла-
ди виконавчої гілки слід пояснювати насамперед 
об’єктивними потребами ефективного управлін-
ня [3, с. 105]. Багато вчених стверджують, що 
збільшення обсягу компетенції органів виконав-
чої влади обумовлене постійним розширенням 
завдань і сфери сучасного державного управлін-
ня. В результаті цього ми спостерігаємо процес 
набуття даною гілкою владою повноважень не 
лише «підзаконної діяльності», а й «нормотвор-
чості» чи «конкретизуючого законодавства».

Отже, виконавча влада – самостійна гілка 
влади єдиної державної влади, яка через управ-
лінську діяльність своїх суб'єктів покликана 
організовувати та забезпечувати практичне ви-
конання законів із метою реалізації державної 
політики у різних сферах суспільного життя.  
На неї покладається реалізація загальнодер-
жавних функцій у сфері розвитку економіки, 
культури, соціального забезпечення та охорони 
здоров’я, транспорту та зв’язку, охорона громад-
ського порядку тощо. 

Виконавча влада може належати главі дер-
жаві, главі держави і уряду або тільки уряду.  
Така різноманітність належності обумовлена саме 
формою правління. Форма правління має важливе 
значення для вивчення конституційно-правового 
регулювання організації та функціонування дер-
жави, адже вона визначає систему, спосіб форму-
вання, компетенцію і порядок взаємовідносин усіх 
складових державного механізму [2].

Науковими дослідженнями стосовно форм 
правління, їх еволюції та пошуку оптимальної 
форми державного правління займалися безліч 
вчених і правознавців ще з давніх часів. Зокрема, 
Піфагор та Геракліт були першими, хто здійснив 
класифікацію форм державного правління на 
«аристократію» та «демократію». На сьогодні іс-
нує класична модель, яка розмежовує монархію 
та республіку.

Монархія – це форма державного правління, 
за якої державна влада фактично чи номіналь-
но зосереджена в руках однієї особи – монар-
ха, звільненого від відповідальності перед своїм 
народом. Монархія поступається своєю колиш-
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ньою першістю республіканській формі правлін-
ня (41 з понад 200 держав світу є монархіями) 
[4, с. 73]. Протягом історії виникало дуже багато 
видів монархій, проте на сьогодні діючими зали-
шись абсолютна, дуалістична та парламентарна. 

При абсолютній монархії глава держави здій-
снює свою владу необмежено, займається за-
конодавчою діяльністю, керує урядом, який 
формує сам, контролює правосуддя, місцеве 
самоврядування, тобто вся державна влада зо-
середжена в його руках. На сьогодні вона існує 
у таких країнах як Саудівська Аравія, Оман, 
Катар тощо. Так, у Саудівській Аравії, вико-
навча влада здійснюється Радою міністрів, голо-
вою якої, відповідно до ст. 56 Основного низаму 
правління Саудівської Аравії, є Його Величність 
Король Саудівської Аравії. Саме Король при-
ймає рішення щодо формування і реорганізації 
Ради міністрів. Заступники голови та члени Ради 
міністрів призначаються і звільняються від ви-
конання обов'язків королівським указом (ст. 57). 
Члени Ради міністрів відповідальні за очолювані 
ними міністерства і відомства безпосередньо пе-
ред головою Ради міністрів, тобто перед Королем  
(ст. 58) [5]. Отже, на прикладі можна побачити, 
що дійсно в країнах з абсолютною монархією 
велика роль відведена саме главі державі, який 
має важливі повноваження у кожній з гілок влад. 

Наступним різновидом є дуалістична монар-
хія. Її основною рисою є подвійність (дуалізм) ви-
щих органів державної влади: глава держави – 
монарх, здійснює найвищу виконавчу владу, а 
парламент – законодавчу. Монарх має право 
розпуску парламенту, його рішення мають силу 
закону, він займає центральне місце у механіз-
мі держави, формує уряд, який відповідає перед 
парламентом і монархом. Така монархія харак-
терна для держав, де зустрічаються елементи 
феодальних відносин. Прикладом дуалістичної 
монархії може бути Марокко, Йорданія, Ку-
вейт. Наприклад, Конституція Марокко 2011р. у  
ст.ст. 47-49 регламентує питання стосовно вико-
навчої влади. Зазначено, що така влада представ-
лена Королем, Главою уряду і Радою міністрів. 
Король призначає керівника уряду з представ-
ників політичної партії, що набрала на виборах 
в Палату Представників найбільшу кількість го-
лосів. За рекомендацією прем'єр-міністра король 
призначає інших членів уряду. Король може 
звільнити з посади одного чи одразу декількох 
міністрів або з власної ініціативи, або за ініціа-
тивою одного з представників уряду, який несе 
відповідальність перед королем і парламентом. 
Тобто, у дуалістичній монархії глава держави 
також формує уряд та обирає прем’єр-міністра, 
як і в абсолютній монархії. Проте відповідаль-
ність уряд несе вже не тільки перед монархом, а 
й перед парламентом.

Що ж стосується парламентарної монархії, 
то їй притаманні існування представницько-
го органу державної влади – парламенту; уряд 
формується монархом, проте повинен мати до-
віру парламенту і бути йому підзвітним; монарх 
здійснює владу через міністрів, він позбавлений 
законодавчих повноважень та не несе юридичної 
і політичної відповідальності за свої дії як глава 
держави та глава виконавчої влади. Відповідаль-
ність несе уряд (міністри), через який діє монарх.  

Так, у Нідерландах, Король разом з урядом 
здійснює виконавчу владу, призначає Прем’єр-
міністра та за його рекомендацією інших мініс-
трів. Розділ 2 глави 2 Конституції Королівства 
Нідерландів встановлює, що Уряд відповідальний 
перед Генеральними штатами. Парламентський 
контроль за його діяльністю протікає в формі 
інтерпеляції, усних запитань до міністрів, через 
роботу слідчих комісій. Таким чином, у парла-
ментарній монархії уряд несе відповідальність 
вже тільки перед парламентом та при форму-
ванні повинен мати довіру законодавчого органу.

Республіка – це така форма державного прав-
ління, при якій вища державна влада здійсню-
ється президентом або представницьким органом 
влади (парламентом), обраним народом на пев-
ний строк і відповідальним перед ним [4, с. 75]. 
Так само як і монархії, на сучасному етапі збе-
реглися три види республік: парламентська, пре-
зидентська та змішана.

Парламентська республіка визначається тим, 
що у таких державах здійснюється принцип вер-
ховенства парламенту, який обирається населен-
ням країни. Уряд формується парламентом, під-
звітний і підконтрольний йому, тобто діє принцип 
політичної відповідальності уряду перед пар-
ламентом, та здійснює свої повноваження доки 
має підтримку парламентської більшості (вотум 
довіри). Це обумовлюється солідарним характе-
ром відповідальності, при якій висунення недо-
віри одному міністру спричиняє відставку усього 
уряду. Пост прем'єр-міністра, як правило, авто-
матично посідає лідер партії (партійної коаліції), 
яка перемогла на виборах. Глава держави (пре-
зидент) не може впливати на склад і політику 
уряду, який формується парламентом і підзвіт-
ний йому. Повноважень у президента менше, ніж 
у прем'єр-міністра. Повноваження глави держа-
ви, за винятком суто церемоніальних (представ-
ницьких), тут зазвичай здійснюються за згодою 
і з ініціативи уряду, створеного на парламент-
ській основі. Президент обирається парламентом 
або більш широкою колегією за участі парламен-
ту (Італія, Греція, Індія, ФРН, Чехія, Угорщина) 
[4, с. 76]. Конституція Італії 1947 р. зазначила, що 
уряд складається з голови Ради міністрів та мі-
ністрів. Взагалі у державі встановлено широку 
функціональну автономію Ради міністрів, що до-
зволяє здійснювати повноваження у більшому 
обсязі, ніж в інших парламентських республіках. 
Зокрема, Закон про Раду міністрів 1988 р. вста-
новив, що уряд здійснює будь-які повноваження, 
які згідно з Конституцією вже не належать іншо-
му органу. Також жоден акт Президента не ви-
знається дійсним, якщо він не затверджений го-
ловою уряду або міністрами, відповідальними за 
цей акт. Уряд виступає із законодавчими ініціа-
тивами, забезпечує прийняття законів і декретів. 
На особливу увагу заслуговує можливість здій-
снення урядом прямих законодавчих функцій 
відповідно до ст.ст. 76, 77 Конституції [6]. Отже, 
у парламентській республіці велика роль відво-
диться парламенту, який формує уряд та контр-
олює його діяльність. Роль глави держави значно 
обмежена та не має впливу на формування та ді-
яльність виконавчої влади.

Президентська республіка, на відміну від пар-
ламентської, характеризується вагомою роллю 
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глави держави, адже він поєднує повноваження 
глави держави та глави уряду одночасно. Також 
роль парламенту послаблена, оскільки уряд від-
повідає тільки перед Президентом та, як правило, 
не потребує довіри законодавчої гілки влади. Уряд 
формується Президентом за його власним роз-
судом. До таких держав належать США, Арген-
тина, Мексика, Бразилія, Швейцарія, Іран, Ірак. 
Виконавча влада США складається з президента, 
віце-президента, кабінету міністрів і незалежних 
агентств. Глава виконавчої влади – президент – 
зобов'язаний піклуватися «про точне виконання 
законів» і «захищати конституцію». Стосовно Бра-
зилії, то до складу іі виконавчих органів також 
входить Президент та призначувані ним міні-
стри. Конституція Бразилії у статті 87 закріплює 
такі повноваження та обов’язки міністрів: право 
здійснювати координацію і контроль за органами 
і установами федеральної адміністрації в сфері 
їх компетенції і підтверджувати акти і декрети, 
підписані президентом; давати інструкції про ви-
конання законів, декретів і постанов; представля-
ти президенту щорічну доповідь про управління 
міністерствами і виконанні деяких інших повно-
важень. Отже, на відміну від парламентської рес-
публіки, тут роль глави держави є посиленою. Він 
належить до виконавчої влади, формує та здій-
снює контроль за діяльністю уряду. За даними 
ознаками існує схожість з абсолютною монархією 
,проте ж відмінність полягає у главі уряду.

Останнім видом є змішана республіка, яка 
має таку особливості – парламент і президент 
здійснюють контроль за діяльністю уряду (по-
двійний контроль). Існує два різновиди зміша-
ної республіки: президентсько-парламентська 
та парламентсько-президентська. Вони також 
між собою мають певні розбіжності, як-от: у пре-
зидентсько-парламентських республіках свої по-
вноваження президент здійснює безпосередньо, 
тобто призначає прем'єр-міністра, як правило, 
з-поміж лідерів найвпливовіших партійних по-
літичних фракцій у парламенті, а у парламент-
сько-президентських республіках президент 
здійснює повноваження через уряд – прем'єр-
міністр призначається парламентом за поданням 
президента. Також різниця у призначенні інших 
міністрів, адже у парламентсько-президент-

ських вони призначаються за рекомендацією 
глави уряду, а в іншій – за згодою парламенту 
[8, с. 96]. Уряд відповідальний не перед прези-
дентом, а перед парламентом. До таких держав 
належать Болгарія, Македонія, Португалія, Сло-
венія, Хорватія тощо. Наприклад, Рада міністрів 
Болгарії є вищим виконавчим органом держави. 
Вона керує і здійснює як зовнішню, так і вну-
трішню політику країни. Конституція Республіки 
Болгарії у п’ятій главі регламентує склад, пра-
ва та обов’язки Ради міністрів, що складається 
з прем’єр-міністра, його заступників та міністрів. 
Таким чином, в змішаній республіці парламент 
має певний вплив на формування уряду, а також 
контролює його подальшу діяльність.

Висновок. Поділ влади є обов’язковою озна-
кою демократичних держав та сучасного консти-
туціоналізму. На сучасному етапі спостерігається 
прогрес значення виконавчої влади, що зумовле-
но широким колом повноважень виконавчої вла-
ди, адже вона поширюється на відносини у сфе-
рі розвитку економіки, культури, соціального 
забезпечення та охорони здоров’я, транспорту 
та зв’язку, охорона громадського порядку тощо. 
Проте кожній державі притаманна своя форма 
правління, через яку процес формування, повно-
важення, склад, відповідальність уряду значно 
змінюється. Також залежно від форми правління 
залежить вплив глави держави та парламенту на 
виконавчу владу. За час існування держав ство-
рено безліч різновидів форм правління, проте на 
сьогодні існує класична модель, що розмежовує 
монархію та республіку, які в свою чергу поділя-
ються ще на три підвиди. Незважаючи на їх роз-
біжності, між ними також існують спільні риси, 
як-от при абсолютній монархії та президентській 
республіці орган виконавчої влади несе відпові-
дальність виключно перед главою держави, а при 
парламентарній монархії та у парламентській 
республіці – перед органом законодавчої вла-
ди . Також, як в дуалістичній та парламентар-
ній монархії, так і в президентській республіці 
глава держави є найвищою виконавчою владою 
та входить до складу уряду. Отже, у результа-
ті проведеного аналізу, можна зробити висновок, 
що форма правління дійсно є вагомим фактором 
впливу на статус уряду у зарубіжних країн. 
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В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Аннотация
Исследованы отношения, складывающиеся в сфере функционирования правительства в зарубежных стра-
нах и влияние на них такого фактора, как форма правления. Раскрыто содержание каждого вида формы 
правления. Цитирование Конституции современных зарубежных стран, в качестве примеров. Определены 
особенности функционирования, порядка создания и взаимодействия с главой государства и парламентом.
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INFLUENCE OF FORM OF BOARD ON THE STATUS  
OF GOVERNMENT IN FOREIGN COUNTRIES

Summary
Relationships developed in the sphere of the functioning of the government in foreign countries and in-
fluence of such a factor as a form of government are investigated. The content of each form of govern-
ment is disclosed. References to the constitution of modern foreign countries, as examples. The features of 
functioning, the order of creation and interaction with the head of state and parliament are determined.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОБРОВІЛЬНОЇ ВІДМОВИ: ВІДМІННІСТЬ ВІД СХОЖИХ  
ДІЯНЬ ОСОБИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК ЯК ВИД МОЖЛИВОГО ПОКАРАННЯ 

Кошель В.В., Псьота О.В.
Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена висвітленню актуальних питань інституту добровільної відмови в кримінальному пра-
ві в Україні. Охарактеризовано головні недоліки відмежування добровільної відмови при незакінченому 
злочині від схожих діянь, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність в Україні. Визначено особ-
ливості кваліфікації добровільної відмови при незакінченому злочині. Аргументовано необхідність за-
провадження юридичної відповідальності у вигляді кримінального проступку в окремих випадках добро-
вільної відмови, якщо була використана можливість особи втрутитися у причинно-наслідковий зв’язок. 
Проаналізовано досвід демократичних держав. 
Ключові слова: добровільна відмова, незакінчений злочин, кримінальний проступок, вимушена відмова, 
відмова від повторного злочину, кримінальна відповідальність.

Постановка проблеми. Дана робота присвя-
чена дослідженню відмінності такого інсти-

туту загальної частини кримінального права як 
добровільна відмова при незакінченому злочині 
та схожих за ознаками діянь особи, що підляга-
ють кримінальній відповідальності та такому виду 
відповідальності як кримінальний проступок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням вивчення даної проблеми займалися 
такі вітчизняні науковці: М.І. Бажанов, Ю.В. Гро-
децький, Ф.Г. Бурчак, Д.Є. Дядько, М.Д. Дур-
манов, П.Ф. Гришанін, П.І. Гришаєв, В.Д. Іва-

нов, В.Ф. Караулов, М.І. Ковальов, Г.А. Кригер, 
А.Н. Круглевський, Н.Ф. Кузнєцова, Н.В. Лясс, 
С.П. Мокрінський, К.О. Панько, А.А. Піонтков-
ський, О.Д. Сафронов, М.С. Таганцев, П.Ф. Тель-
нов, В.П. Тихий, І.С. Тишкевич, А.М. Трай-
нін, А. Чебишев-Дмитрієв, А.А. Тер-Акопов, 
М.Д. Шаргородський, М.О. Шнейдер, О.І. Альо-
шина, О.А. Арутюнов, В.В. Безуглов, К.О. Панько, 
М.М. Скорілкін, О.В. Ус та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на велику кіль-
кість публікацій, слід зазначити, що вивченню 
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та детальному дослідженню добровільної від-
мови при незакінченому злочині та покаранню 
у вигляді кримінального проступку приділено 
недостатньо уваги. Найчастіше, українські на-
уковці досліджують та аналізують інститут до-
бровільної відмови та пов’язані з ним інститути 
за загальною тематикою: добровільна відмова 
при співучасті, остаточність добровільної відмо-
ви, ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА ПРОВОКАТОРА 
ЗЛОЧИНУ тощо. Також досить важливо дета-
лізовано дослідити ознаки добровільної відмови 
для практичної діяльності та кваліфікації діянь.

Формулювання цілей статті. Головною ме-
тою цієї наукової статті є комплексне дослід-
ження добровільної відмови при незакінченому 
злочині та її ознак, розмежування добровільної 
відмови, відмови від повторного злочину та ви-
мушеної відмови, доведення необхідності запро-
вадження кримінального проступку в окремих 
випадках добровільної відмови, якщо була вико-
ристана можливість особи втрутитися у причинно- 
наслідковий зв’язок.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Добровільна відмова при незакінченому злочині 
є доволі поширеним явищем. Однак на практи-
ці визначити її ознаки досить тяжко. Така си-
туація обумовлена складністю даного інституту,  
не сприяла вирішенню цієї проблеми до прий-
няття чинного КК України і відсутність єдиних 
позицій з приводу деяких питань добровільної 
відмови в теорії.

В радянський період більшість вчених вважа-
ли, що слід виділяти лише дві ознаки досліджу-
ваного поняття: добровільність та остаточність. 
Таку ж ознаку як наявність у особи усвідомлен-
ня можливості доведення злочину до кінця вони 
визнавали характеристикою добровільності, її 
складовим елементом. При цьому існувала про-
блема відображення ознак добровільної відмови 
від вчинення злочину у її визначенні. 

Так, Н.Ф. Кузнецова, визнаючи ознаками до-
сліджуваного поняття добровільність і остаточ-
ність, в той же час у визначенні добровільної 
відмови відобразила такі ознаки як остаточність 
та усвідомлення можливості доведення злочину 
до кінця, тобто фактично звела усю ознаку до-
бровільності до такого усвідомлення, що є необ-
ґрунтованим кроком [1].

Такі вчені, як А.А. Піонтковський та І.С. Тиш-
кевич, визнавали, що добровільна відмова мож-
лива лише за умови остаточної відмови, а не 
тимчасової перерви у злочинній діяльності особи 
через певні обставини, однак ознака остаточності 
не знайшла вияву у сформульованих ними ви-
значеннях [2].

Аналіз ч. 1 ст. 17 чинного КК України дає 
підстави стверджувати, що існують три основні 
ознаки добровільної відмові: остаточне припинен-
ня готування до злочину або замаху на злочин, 
відмова від злочину за волею самої особи та наяв-
ність у особи усвідомлення можливості доведення 
злочину до кінця [3]. Сучасна кримінально-право-
ва доктрина також підтримує таку думку, хоча іс-
нують і виключення, зокрема, А.А. Пінаєв вказує 
на наявність у добровільної відмови лише двох 
ознак: об’єктивної (остаточність) та суб’єктивної 
(добровільність) [4]; Г.В. Назаренко та А.І. Ситні-
кова характеризують добровільну відмову за до-

помогою таких ознак як своєчасність, добровіль-
ність та остаточність [5]. 

Добровільність відмови полягає насамперед 
у відсутності примусу з боку інших осіб, зокре-
ма, визнається вимушеною, а не добровільною 
відмова особи, спричинена погрозою з боку по-
терпілого звернутися до правоохоронних органів. 
Особа свідомо, за власним бажанням припиняє 
своє злочинне посягання. Окремо слід підкресли-
ти те, що ініціатива добровільної відмови може 
виходити не тільки від самої особи, але й від її 
родичів, знайомих, інших осіб, навіть від самого 
потерпілого, у формі порад, прохань тощо. Однак, 
якщо така ініціатива інших осіб об’єктивізується 
у формі примусу, відмова не буде визнаватися 
добровільною, оскільки фактично відсутня ре-
альна можливість довести злочин до кінця, тобто 
на шляху особи виникають перепони.

Зокрема, в п. 14 постанови Пленуму Верхо-
вного Суду України № 5 від 30.05.2008 року «Про 
судову практику у справах про злочини проти 
статевої свободи та статевої недоторканості осо-
би» зазначається, що «не може визнаватися до-
бровільною відмова, що викликана неможливістю 
подальшого продовження злочинних дій з при-
чин, незалежних від волі винної особи».

Для визнання відмови вимушеною не 
є обов’язковим, щоб зовнішні фактори взагалі 
виключали можливість вчинення злочину, вони 
можуть тільки значною мірою скорочувати мож-
ливість успішного доведення злочину до кінця. 
Отже, не є добровільною відмова, пов’язана з не-
залежними від волі особи факторами.

Роль зовнішніх обставин при добровільній 
відмові досить обмежена: вони опосередковано 
сприяють виникненню у особи бажання добро-
вільно відмовитись від вчинення злочину, «при 
добровільній відмові зовнішні обставини лише 
впливають на мотив, з якого суб’єкт відмовля-
ється від продовження злочинної діяльності»[6], 
тобто не буде добровільною відмова, спричинена 
певними незалежними від особи обставинами, зо-
внішніми перепонами. 

Причому мотив, формуванню якого сприяли 
як зовнішні фактори, так і внутрішні процеси 
у свідомості особи, може мати будь-який харак-
тер. Рівень моральності змісту мотивів аж ніяк 
не впливає на визнання відмови добровільною. 
«Для моральної оцінки особи значущими є мо-
тиви, що свідчать про початок позитивних змін 
у її свідомості (розкаяння, відчуття жалості), але 
для звільнення від кримінальної відповідальності 
прийнятний будь-який мотив» [7]. При добровіль-
ній відмові у якості мотиву можуть мати місце як 
жалість, каяття, бажання виправитися, усвідом-
лення протиправності та аморальності вчинюва-
ного діяння, так і страх перед відповідальністю, 
невигідність вчинення злочину, спрямування 
умислу на вчинення іншого злочину, втрата ін-
тересу до даного злочину. Найголовніше, що осо-
ба добровільно, за власною волею, відмовляється 
від вчинення злочину. Однак, хоча мотиви у разі 
відмови від вчинення злочину і не мають само-
стійного юридичного значення, тільки досліджу-
ючи їх, можна визначити, чи була відмова дійсно 
добровільною [8].

Зокрема, страх перед покаранням може ви-
ступати мотивом і добровільної, і вимушеної 
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відмови. Якщо цей страх носить абстрактний 
характер і особа не має реальних підстав очі-
кувати покарання, то у такому випадку відмова 
особи буде добровільною. Якщо ж існує реальна 
загроза бути затриманим безпосередньо під час 
вчинення злочину, мова може йти виключно про 
вимушену відмову. 

Отже, дослідження мотивів відмови від дове-
дення злочину до кінця в процесі розслідування 
та розгляду справи в суді є обов’язковим.

Тісно пов’язаною з попередньою є ознака 
усвідомлення можливості доведення злочину до 
кінця. До прийняття чинного КК України вона 
взагалі розглядалась виключно як один з аспек-
тів ознаки добровільності.

Важливість цієї ознаки для визначення до-
бровільної відмови підкреслюється в п. 14 поста-
нови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 
30.05.2008 року «Про судову практику у справах 
про злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи»: «Для визнання відмови 
від доведення злочинів до кінця добровільною 
слід виходити з того, що особа, маючи реальну 
можливість довести їх до кінця, відмовилась від 
цього і з власної волі припинила злочинні дії».

Так, наприклад, судова колегія в криміналь-
них справах Верховного Суду України у своїй 
ухвалі від 14.09.2000 року визнала відсутність до-
бровільної відмови у діях Ч. у зв’язку з відсут-
ністю можливості довести злочин до кінця.

Ч. разом з В.В.Г. і В.Н. займався незаконним 
бізнесом у м. Москві. Підозрюючи їх у прихову-
ванні від нього належної йому плати за роботу, 
він висловлював їм свої претензії з цього при-
воду. В.В.Г. і В.Н. заперечували обґрунтованість 
його претензій, але Ч. їм не вірив, у зв’язку з чим 
вирішив учинити умисне вбивство В.В.Г.

З цією метою Ч., озброївшись електрошоко-
вим пристроєм і універсальною викруткою з на-
садкою у вигляді шила, прийшов до будинку, де 
мешкали В.В.Г., В.Н. та їх трирічний син В.В., а 
також їх знайомий М.

У будинку в цей час знаходилась В.Н. із сином. 
Ч. почав висловлювати претензії з приводу при-
ховування від нього плати, але В.Н. запропонувала 
йому розбиратися з її чоловіком. Щоб позбавити 
В.Н. можливості чинити опір і дізнатися про плани 
В.В.Г. щодо нього, Ч. застосував до неї електрошо-
ковий пристрій. Оскільки пристрій не спрацював, а 
В.Н. стала обурюватися такою поведінкою Ч. і кри-
чати, останній з метою вчинення вбивства завдавав 
їй та її сину цим пристроєм численні удари в різ-
ні частини тіла, у тому числі по голові й у груди, 
унаслідок яких В.Н. та В.В. померли на місці події. 
Приховавши явні сліди злочинів і трупи потерпі-
лих, Ч. озброївся ножем та пляшкою і став чекати 
В.В.Г. з метою вбити його.

Через деякий час до будинку під’їхав на ав-
томобілі М., і Ч. вирішив вбити його з метою 
приховання вчиненого ним убивства двох осіб 
і створення умов для вбивства В.В.Г. Однак після 
нападу Ч., М. удалося відкрити двері і з криками 
про допомогу втекти, у зв’язку з чим Ч. не довів 
свій умисел на його вбивство до кінця. Побоюю-
чись бути затриманим, Ч. добровільно відмовив-
ся від свого наміру вбити В.В.Г.

Судова колегія в кримінальних справах Пол-
тавського обласного суду встановила, що, готу-

ючись до вбивства В.В.Г., засуджений учинив 
декілька особливо тяжких злочинів, а оскільки 
М. зміг втекти, Ч. з місця події зник, що суд роз-
цінив як його добровільну відмову від вчинення 
вбивства В.В.Г.

Однак судова колегія в кримінальних справах 
Верховного Суду України визнала що, Ч. поли-
шив свою злочинну діяльність під тиском обста-
вин, які не залежали від нього, а саме: активного 
опору М., втечі його від Ч. та звернення за до-
помогою до інших громадян, тобто через відсут-
ність можливості довести злочин до кінця.

Різні науковці погоджуються, що, добровіль-
но відмовляючись, особа повинна усвідомлювати, 
що має можливість продовжити свої злочинні дії 
та довести злочин до кінця. Однак, у криміналь-
но-правовій доктрині виникають суперечності 
з приводу того, яким повинен бути характер та-
кої можливості.

Н. Лясс висловила думку, згідно якої мож-
ливість виконання задуманого при добровільній 
відмові має бути об’єктивною [9]. На противагу 
цьому поглядові інші науковці, зокрема, В.Ф. Ка-
раулов та Б.В. Здравомислов вважають, що така 
можливість повинна носити суб’єктивний харак-
тер і не має значення, чи існувала дійсно мож-
ливість довести злочин до кінця[10]. «Важливо 
встановити факт усвідомлення особою можли-
вості вчинення злочину, а не саму цю об’єктивну 
можливість. Остання може бути відсутня, але 
якщо особа, не підозрюючи про неможливість 
вчинення злочину, добровільно відмовляється від 
нього – наявна добровільна відмова».

Таким чином, якщо особа відмовляється від 
продовження вчинення злочину у зв’язку з різ-
ного роду перепонами, які викликають трудно-
щі у вчиненні злочину чи роблять його вчинення 
неможливим, то добровільна відмова у цих ви-
падках відсутня; однак навіть за умови наявності 
перепон, які особа не може подолати, якщо вона 
ці перепони повністю не усвідомлює, а, відмовля-
ючись від вчинення злочину, вважає, що могла 
б довести його до кінця, добровільна відмова від 
вчинення злочину наявна. 

Якщо ж, навпаки, перепони для вчинення 
злочину існують виключно в уяві особи, і особа, 
таким чином, не бачить практичної можливості 
продовжити злочинне посягання, не можна го-
ворити про добровільність подібної відмови [11].

Отже, ознака усвідомлення можливості до-
ведення злочину до кінця за своєю природою 
є суб’єктивною і залежить від відображення 
у свідомості особи зовнішніх обставин (наявність 
чи відсутність обставин, що перешкоджають до-
веденню злочину до кінця, повинна охоплюватися 
свідомістю особи) [12], однак це не повинно озна-
чати повне відкидання об’єктивного фактору. До-
слідження об’єктивних умов вчинення злочину 
дозволяє правозастосовчим органам правильно 
визначати наявність чи відсутність добровільної 
відмови у діях особи. Але неправильно вважати, 
що виключно розгляд зовнішніх умов дозволяє 
зробити вірний висновок щодо добровільної від-
мови від вчинення злочину. 

Третьою ознакою добровільної відмови є озна-
ка остаточності припинення злочинного посяган-
ня. Слід відзначити, що протягом доволі тривало-
го строку цю ознаку науковці взагалі ігнорували.
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Так, М. Таганцев зазначав, що про добровіль-
но залишений замах свідчить припинення діяль-
ності або назавжди, або ж на досить тривалий 
строк [13]. Такої ж думки притримувались й інші 
його сучасники-науковці. 

А. Сахаров взагалі не розглядав таку ознаку 
добровільної відмови (тим самим визнаючи її не 
достатньо важливою), хоча й зазначав, що до-
бровільна відмова можлива лише за умови оста-
точного припинення злочину [14]. 

Ті ж науковці, які визнають остаточне при-
пинення особою готування до злочину або за-
маху на злочин ознакою добровільної відмови, 
зазначають, що таке припинення означає «дій-
сну і безповоротну відмову особи від вчинення 
задуманого нею злочину і відсутність наміру 
його продовжити» [15]. Тобто тимчасова пере-
рва у вчиненні злочину незалежно від того, що 
спричинило її, та незалежно від тривалості такої 
перерви у часі не буде визнаватися добровільною 
відмовою, оскільки умисел на вчинення даного 
злочину у особи не відпадає.

Як зазначає М.Д. Дурманов добровільною від-
мовою також слід вважати відмову особи від 
вчинення більш тяжкого злочину для вчинення 
менш тяжкого, однак, на його думку, не є добро-
вільною відмовою перехід злочинця до вчинення 
більш тяжкого злочину [16]. Не можна погодитись 
з такою думкою вченого, оскільки, по-перше, як 
в першому, так і в другому випадку умисел на 
подальше вчинення задуманого злочину відпа-
дає; а по-друге, для визнання відмови добровіль-
ною не буде мати значення, чи буде особа згодом 
вчиняти інший злочин і якщо буде, то який, адже 
добровільна відмова встановлюється виключно 
щодо конкретного індивідуалізованого випадку, 
«відмова визнається остаточною, якщо особа від-
мовляється від даного розпочатого нею злочину».

Гостру полеміку у середовищі науковців ви-
кликає питання природи даної ознаки. Части-
на з них схиляється до визнання остаточності 
ознакою, що характеризує добровільну відмову 
з об’єктивної сторони, інші, навпаки, формулюють 
її як виключно суб’єктивну ознаку, наголошуючи 
на тому, що ця ознака передбачає не тільки фак-
тичне припинення злочинних дій, але й відсут-
ність наміру продовжити її у подальшому. 

Зокрема, Гродецький Ю. наголошує саме на 
суб’єктивному характері остаточності добровіль-
ної відмови, зазначаючи, що на момент припинен-
ня незакінченого злочину можна з’ясувати лише 
психічне ставлення особи до свого діяння [17].

Дійсно, дана ознака за своєю природою є саме 
суб’єктивною, оскільки остаточне припинення 
злочину насамперед передбачає факт остаточно-
го зникнення умислу на вчинення у майбутньому 
дій по продовженню розпочатого злочину, тобто 
особа, що добровільно відмовилась, вже не повер-
неться через деякий час до розпочатої діяльності.

З вищенаведеного зрозуміло в яких випадках 
можлива добровільна відмова, а коли вона від-
сутня. Проте ми вважаємо, що попри наявнос-
ті у вітчизняному кримінальному законодавстві 
чіткого розмежування підстав, коли особа звіль-
няється від кримінальної відповідальності через 
добровільну відмову, а коли вона притягається 
до відповідальності, обов’язково має бути якийсь 
компроміс, якась грань між цими підставами. 

Простими словами, відповідно до вітчизняного 
законодавства особа або звільняється від кримі-
нальної відповідальності за певних умов, напри-
клад через наявність добровільної відмови, або 
притягається до неї у вигляді відбування пока-
рання за злочин з усіма наслідками в подальшо-
му, зокрема з судимістю.

Ми пропонуємо запровадити у КК певні під-
стави, за наявності яких особа буде притягатись 
до кримінальної відповідальності навіть за при-
сутності добровільної відмови в її діянні. Таким 
чином, на нашу думку, кримінальне законодав-
ство в Україні стане досконалим та справедли-
вим з точки зору каральної та виховної функції 
кримінального права. Ми пропонуємо запро-
вадити кримінальну відповідальність у вигляді 
кримінального проступку за закінчений замах 
на злочин, за умови, якщо була використана 
можливість особи втрутитися у причинно-на-
слідковий зв’язок та там, де була наявна добро-
вільна відмова. Це буде логічним продовженням 
удосконалення системи призначення покарання 
в Україні.

Для повного розуміння вищезазначеної тези 
спершу варто пояснити, що таке інститут кримі-
нального проступку, який вигляд він має та які 
перспективи його запровадження в Україні.

Кримінальний проступок – кримінально кара-
не діяння невеликої тяжкості, яке не несе вели-
кої суспільної небезпеки, не має такого наслідку, 
як судимість, i за вчинення якого передбачене 
менш суворе покарання, ніж за злочин.

Кримінальний проступок за своїми власти-
востями можна визначити як проміжний вид ді-
яння між злочином, адміністративним, цивільно-
правовим, дисциплінарним правопорушенням, 
як діяння, яке порушує «горизонтальні зв'язки» 
управлінського та / або публічно-договірного ха-
рактеру, закріплені в нормах позитивного права, 
і опосередковано посягають на природні права 
людини. Зазначені властивості визначають про-
міжне місце кримінального проступку серед ін-
ших видів правопорушень [18, с. 106].

Настав час визначити межу між криміналь-
ним та адміністративним правопорушенням.  
Без запровадження кримінального проступку 
межа поки що така: за порушення норм КК всі 
діяння визнаються злочинами різного ступе-
ня тяжкості, що має наслідком притягнення до 
кримінальної відповідальності; порушення норм 
Кодексу України про адміністративні правопору-
шення (далі – КупАП) супроводжується адміні-
стративними стягненнями. Якщо діяння буде ви-
знане малозначним, відповідно до ч. 2 ст. 11 КК, 
то особа не буде притягнена до кримінальної від-
повідальності, а лише до адміністративної, якщо 
інше не передбачено законом.

Пріоритетною ціллю Концепції кримінальної 
юстиції в Україні від 08.04.2008 № 311/2008 є саме 
розвиток вітчизняної кримінальної юстиції шля-
хом запровадження інституту кримінального про-
ступку. Народні депутати також розробили різні 
законопроекти з цього приводу, в яких запро-
понували свою модель інституту кримінального 
проступку. Це свідчить про бажання суб’єктів 
законодавчої ініціативи реформувати криміналь-
не законодавство. Як влучно зазначив В.Я. Тацій: 
«Якщо ж звернутися до існуючої на сьогодні пра-
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вотворчої діяльності в галузі оновлення положень 
закону про кримінальну відповідальність, то за 
останні роки вона просто вражає своєю бурхли-
вою стрімкістю та розмахом» [19, с. 6]. Нас за-
цікавив законопроект, внесений групою народ-
них депутатів України VIII скликання на чолі 
з А.А. Кожем’якіним [20]. Безумовно, даний за-
конопроект розрахований на продовження гумані-
зації кримінального права шляхом перетворення 
окремих нетяжких злочинів на кримінальні про-
ступки. Зазначено, що залежно від ступеня тяж-
кості та правових наслідків їх вчинення кримі-
нальні правопорушення поділяються на злочини 
та проступки, а злочини, у свою чергу, на злочи-
ни невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі 
та особливо тяжкі. «Протиправними діяннями – 
проступками можуть бути визнані: умисне чи не-
обережне діяння, яке заподіює істотну шкоду, яка 
не є ні значною шкодою, ні тяжкими наслідками; 
умисне діяння, яке створює загрозу заподіяння 
значної шкоди» [20]. До кримінального проступку 
мають увійти: близько 100 простих складів про-
ступків, які наразі є адміністративними проступ-
ками, передбаченими КУпАП і Митним кодексом 
України, але за своїм характером не є правопо-
рушеннями проти порядку управління (посягають 
на здоров’я людини, громадський порядок та інші, 
не пов’язані з порядком управління цінності), а, 
виходячи зі ступеня тяжкості, мають бути кримі-
налізовані із встановленням за їх вчинення най-
менш суворих кримінальних покарань. Ми вважа-
ємо даний доробок одним із найвдаліших. Комітет 
Верховної Ради України з питань правової полі-
тики та правосуддя та Комітет Верховної Ради 
України з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності позитивно відгукнули-
ся на цей законопроект [20]. Проте він наразі має 
статус відхиленого та знятого з розгляду.

Переходячи до необхідності запровадження 
кримінальної відповідальності у вигляді кри-
мінального проступку за закінчений замах на 
злочин навіть за наявності добровільної відмо-
ви у тих злочинах, де можна втрутитися у при-
чинно-наслідковий зв’язок, необхідно навести 
декілька аргументів з цього приводу.

Як відомо, на стадії закінченого замаху на зло-
чин добровільна відмова можлива тільки у тих 
випадках, коли між вчиненим діянням та ймовір-
ним настанням суспільно небезпечних наслідків 
є певний проміжок часу, упродовж якого особа 
контролює розвиток причинного зв’язку і тому 
може втрутитись і перешкодити настанню сус-
пільно-небезпечних наслідків. Приклад: осо-
ба умисно штовхнула потерпілого, який не вміє 
плавати, у водоймище з метою позбавлення його 
життя, а потім врятувала його. Таким чином від-
бувається посягання на безпосередній охороню-
ваний об’єкт кримінального законодавства: жит-
тя людини. Добровільна відмова в цьому випадку 
можлива завдяки здійсненню активної поведінки 
з боку особи: вчинення нею дій, спрямованих на 
недопущення суспільно небезпечних наслідків. 
Особа припиняє створену нею небезпеку, не дає 
їй реалізуватися, перетворитися на фактичне за-
подіяння шкоди об’єкту, перешкоджає закінчен-
ню злочину. Таким чином, на підставі приписів  
ч. 2 ст. 17 КК, особа звільняється від криміналь-
ної відповідальності.

На наше переконання звільнення від відпові-
дальності в таких випадках є недоцільним, адже 
в даній ситуації абсолютно ігнорується каральна 
функція кримінального права. Так, звісно, кри-
мінальному праву України, як демократичній, 
гуманістичній галузі права притаманний пріори-
тет виховної функції над каральною, проте це не 
означає, що каральна функція повинна повніс-
тю нівелюватися. Скидаючи потерпілого, який 
не вміє плавати, у водоймище, особа розпочинає 
розвивати об’єктивну сторону злочину, розпо-
чинає посягати на охоронюваний кримінальним 
законодавством об’єкт. Навіть коли особа врятує 
потерпілого, нівелює загрозу його загибелі, вона 
все-одно своїми діями до цього (умисне скиду-
вання потерпілого у водоймище) показала своє 
протиправне ставлення до суспільних відносин, 
охоронюваних КК. Таким чином законодавство 
дозволяє посягати на охоронювані КК об’єкти, 
втручатися у причинно-наслідковий зв’язок між 
діянням в наслідком, а потім, з урахуванням  
ч. 2 ст. 17 КК звільняє особу від відповідальнос-
ті. В таких випадках ми наполягаємо притяга-
ти осіб до кримінальної відповідальності навіть 
за наявності добровільної відмови від злочину, 
проте у вигляді кримінального проступку. Санк-
ція за проступок, вірогідно, буде передбачати 
лише штраф та обов’язково не буде мати та-
кого наслідку, як судимість. Таким чином осо-
ба не зазнає значних заходів примусу з боку 
держави, проте понесе справедливе покарання 
у вигляді штрафу або іншої, не значної в аспек-
ті обмеження прав санкції. Таким чином буде 
спостерігатися доцільний та ефективний баланс 
між виховною та каральною функцією кримі-
нального права.

Ми не вважаємо, що такі зміни є недоціль-
ними та не вписуються до інституту добровіль-
ної відмови від злочину, адже пропоновані нами 
зрушення будуть стосуватися не всього інститу-
ту, а лише конкретного випадку. Таким чином 
ч. 2 ст. 17 КК і надалі буде ефективно впливати 
на охорону суспільних відносин від злочинних 
покарань: надалі сприятиме відмові від продо-
вження і завершення розпочатою особою злочи-
ну. До інших випадків, коли наявна добровільна 
відмова від злочину, до особи і надалі буде за-
стосовуватися звільнення від відповідальності, 
а не притягнення до відповідальності у вигляді 
проступку, адже в такому випадку ч. 2 ст. 17 КК 
повністю втратить свою головну мету: запобіган-
ня закінченню злочинів.

До того ж варто розуміти, що відповідно до 
ч. 2 ст. 15 замах на вчинення злочину є закінче-
ним, якщо особа виконала усі дії, яка вважала 
необхідними для доведення злочину до кінця. 
А значить закінчений замах на злочин є більш 
суспільно небезпечним, ніж незакінчений за-
мах. Це ще один аргумент, який доводить не-
обхідність покарання у вигляді кримінального 
проступку за закінчений замах на злочин, за 
умови, якщо була використана можливість осо-
би втрутитися у причинно-наслідковий зв’язок 
та там, де була наявна добровільна відмова. Такі 
зміни призведуть до того, що стадія закінченого 
замаху на злочин в силу своєї суспільної небез-
печності у будь-яких випадках буде криміналь-
но караною.
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Висновки з даного дослідження і перспективи. 
Дійсно, таке запровадження має стати справжнім 
ноу-хау у кримінальному законодавстві, адже 
наразі інститут добровільної відмови повністю 
виключає притягнення до кримінальної відпо-
відальності. Проте після запропонованого нами 
удосконалення законодавства, закінчений замах 
на злочин, навіть якщо в ньому наявна добро-
вільна відмова від злочину внаслідок втручання 
у причинно-наслідковий зв’язок, не буде означа-
ти звільнення від кримінальної відповідальності. 

Таким чином, після запровадження запропоно-
ваних нами змін, стадія закінченого замаху на 
злочин обов’язково матиме підстави притягнення 
до кримінальної відповідальності. За закінчений 
замах на злочин, за умови, якщо була викорис-
тана можливість особи втрутитися у причинно-
наслідковий зв’язок та там, де була наявна до-
бровільна відмова – відповідальність у вигляді 
кримінального проступку. За всі інші закінчені 
замахи на злочин – притягнення до відповідаль-
ності за злочин.
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ОСОБЕННОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА: ОТЛИЧИЕ ОТ ПОХОЖИХ  
ДЕЯНИЙ ЛИЦА, ВЛЕКУЩИХ ЗА СОБОЙ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
И УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК КАК ВИД ВОЗМОЖНОГО НАКАЗАНИЯ

Аннотация
Статья посвящена освещению актуальных вопросов института добровольного отказа в криминальном 
праве Украины. Охарактеризованы главные недостатки отграничения добровольного отказа при не-
оконченном преступлении от подобных деяний, влекущих за собой уголовную ответственность в Укра-
ине. Определены особенности квалификации добровольного отказа при неоконченном преступлении. 
Аргументирована необходимость введения юридической ответственности в виде уголовного проступка 
в отдельных случаях добровольного отказа, если была использована возможность лица вмешаться 
в причинно-следственную связь. Проанализирован опыт демократических государств.
Ключевые слова: добровольный отказ, неоконченное преступление, уголовный проступок, вынужден-
ный отказ, отказ от повторного преступления, уголовная ответственность.
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FEATURES OF VOLUNTARY REFUSAL: DIFFERENCE  
FROM DEEDS INCLUDING CRIMINAL LIABILITY  
AND CRIMINAL MISDEMEANOR AS A POSSIBLE PUNISHMENT

Summary
The article is devoted to the topical issues of the institute of voluntary refusal in criminal law of Ukraine. 
The main drawbacks of delineating a voluntary refusal for an unfinished crime from such acts, which 
entail criminal liability in Ukraine, are characterized. Specific features of the qualification of voluntary 
refusal in an unfinished crime are given. There are arguments provided the necessity to introduce legal 
liability in the form of a criminal misdemeanor in some cases of voluntary refusal, if the person's ability to 
intervene in the cause-and-effect relationship was used. The experience of democratic states is analyzed.
Keywords: voluntary refusal, incomplete crime, criminal misdemeanor, forced refusal, refusal of repeated 
crime, criminal liability.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ  
НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Мельничук І.І.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена порівняльному аналізу світових моделей управління системою виконання покарань та 
визначенню шляхів її удосконалення та реформування в Україні. Досліджено управління системою ви-
конання покарань на світовому просторі, зокрема, у Білорусі, Франції, Норвегії, Швейцарії, Канаді, Англії 
та інших країнах. Опрацьовано вітчизняне законодавство, наукову літературу та систему адміністрування 
пенітенціарної системи в зарубіжних країнах. 
Ключові слова: удосконалення, реформування, органи і установи виконання покарань, система виконання 
покарань, моделі управління системою виконання покарань, органи і установи виконання покарань, між-
народний досвід.

Постановка проблеми. Введення в дію Кри-
мінально-виконавчого кодексу (далі КВК) 

України указує на послідовне та планомірне ви-
конання Україною своїх зобов’язань у сфері кри-
мінально – виконавчої системи з метою макси-
мального наближення регламентації її діяльності 
до міжнародних стандартів. 

Ефективність реалізації державної політи-
ки у сфері виконання кримінальних покарань 
пов’язана з тим, наскільки ефективно та злаго-
джено здійснюється управління безпосередніми 
виконавцями такої політики – органами й уста-
новами виконання покарань. Дослідження до-
свіду зарубіжних країн стосовно даного питан-
ня дає змогу уточнити проблеми та визначити 
позитивні і негативні моменти функціонування 
різних моделей управління системою виконання 
покарань та визначити найоптимальнішу для на-
шої держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Моделі управління системами виконання по-
карань досліджували такі вчені як Є.Ю. Бараш, 
І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, А.Л. Сморгунова, 
О.Г. Ковалев, М.В. Шереметьєва, Д. Гусєв, М. Мич-
ко та інші. Разом із тим аналіз їх наукових дослі-

джень вказує на нестачу роботи, у якій містилась 
би найбільш сприятлива, з наукової точки зору, 
модель побудови вказаної системи для України. 

Постановка завдання. Здійснити аналіз зару-
біжних систем управління системою виконання по-
карань і означити орієнтовну модель для України. 

Виклад основного матеріалу. Компаративіст-
ське дослідження міжнародного досвіду здійснення 
управління у сфері виконання кримінальних по-
карань дає змогу зробити висновок, що на сьогодні 
у світі наявні кілька моделей виконання покарань, 
які мають між собою принципові розбіжності.

Так, залежно від приналежності системи ви-
конання покарань до того або іншого державно-
го відомства міжнародна практика дозволяє ви-
ділити п’ять моделей організації таких систем:  
1) модель, за якою система виконання покарань 
повністю підзвітна міністерству внутрішніх справ 
або його еквіваленту (переважна більшість по-
страдянських республік, зокрема, Департамент 
виконання покарань діє як структурний підроз-
діл Міністерства внутрішніх справ Республіки 
Білорусь); 2) модель, у якій системою виконан-
ня покарань повністю керує міністерство юстиції 
(більшість країн Європи, зокрема, Французька 
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служба виконання покарань підпорядковуєть-
ся Міністерству юстиції) [1]; 3) модель, при якій 
системою виконання покарань управління здій-
снює об’єднане міністерство юстиції і внутрішніх 
справ (поліції) (Андорра, Венесуела, Норвегія [2], 
Швейцарія [2]); 4) модель, при якій система ви-
конання покарань знаходиться у віданні окремо-
го державного департаменту, не підконтрольного 
ні міністерству юстиції, ні міністерству внутріш-
ніх справ (Південно-Африканська Республіка); 
5) змішана модель, за якої різні види покарань 
або заходи процесуального примусу знаходять-
ся у віданні різних відомств: пенітенціарні уста-
нови, в яких тримаються засуджені особи, зна-
ходяться у віданні міністерства юстиції, а місця 
попереднього ув’язнення – у віданні міністерства 
внутрішніх справ (Ірак, Казахстан) [3].

Реалії сьогодення свідчать про те, що Украї-
на наразі прагне побудувати оптимальну систе-
му, при якій усі установи виконання покарань 
та ізолятори попереднього утримання мають під-
порядковуватись виключно Міністерству юстиції 
України. Тож, враховуючи вищевикладене є не-
обхідність здійснити аналіз міжнародного досві-
ду побудови пенітенціарної системи закордоном. 

Модель, за якою система виконання пока-
рань повністю підзвітна Міністерству внутрішніх 
справ або його еквіваленту. Як уже зазначалось, 
вказана модель управління належить більшос-
ті пострадянських країн, серед яких – Біло-
русь, Туркменістан, Узбекистан. У Білорусі, як 
і Туркменістані вказані повноваження здійснює 
Департамент виконання покарань, який зна-
ходиться у безпосередньому підпорядкуванні 
міністру внутрішніх справ [4]. Цьому прикла-
ду слідувала і Україна до моменту виведення 
у 1999 році Державного департаменту з питань 
виконання покарань з-під керівництва Міністер-
ства внутрішніх справ України [5]. В Узбекиста-
ні виконання покарань координується Головним 
управлінням виконання покарань (далі – ГУВП) 
при МВС Республіки Узбекистан [6]. Начальник 
ГУВП в Узбекистані одночасно посідає посаду 
заступника міністра внутрішніх справ. Зауважи-
мо, що вказані країни колишнього Радянського 
Союзу (Білорусь, Узбекистан і Туркменістан) за 
даними організації Фрідом Хауз (Freedom House) 
визначені одними з найрепресивніших на світо-
вій арені [7]. Наведений факт не викликає здиву-
вання, адже вказана система була успадкована 
від Радянського Союзу і також застосовувалась 
і в інших країнах СРСР. Але після його розпаду 
уряди переважної більшості цих держав відмо-
вились від наведеного типу управління та здій-
снили передачу управління пенітенціарною сис-
темою міністерству юстиції [3, с. 5].

Україна також приєдналась до країн, управ-
ління системою виконання покарань у якій 
здійснюється Міністерством юстиції України.  
Так, Постановою Кабінету Міністрів України 
«Про ліквідацію територіальних органів управ-
ління Державної пенітенціарної служби та утво-
рення територіальних органів Міністерства юс-
тиції» від 18 травня 2016 року ліквідовувалась 
Державна пенітенціарна служба, а її функції 
з реалізації державної політики у сфері вико-
нання кримінальних покарань та пробації покла-
дались на Міністерство юстиції [8].

Крім того, до недавнього часу система виконан-
ня покарань у Великобританії також знаходилася 
в компетенції МВС (Home Office). Але з 2007 року 
функції по виконанню покарань були передані но-
воствореному міністерству юстиції [9]. 

Поряд із цим варто зазначити, що у деяких де-
мократичних країнах окремі органи знаходяться 
у безпосередньому підпорядкуванні міністра вну-
трішніх справ. Так, для прикладу, в Канаді функ-
ції щодо виконання покарань поділені між феде-
ральним урядом і власними урядами провінцій. 
Тобто, покарання, які пов’язані із позбавленням 
волі на строк більше двох років, підлягають вико-
нанню Виправною службою Канади – федераль-
ним агентством, яке підзвітне міністру державної 
безпеки (Minister of Public Safety), канадському 
аналогу міністра внутрішніх справ. На місцевому 
ж рівні – рівні провінцій управління виправними 
установами може знаходитися в компетенції або 
провінційного міністерства юстиції (в провінціях 
Ньюфаундленд і Лабрадор, Нунавут, Нова Шот-
ландія, Північно-західні Території і Юкон), або мі-
ністерства, що відповідає за охорону правопоряд-
ку, тобто, провінційного міністерства внутрішніх 
справ, (в провінціях Квебек і Онтаріо) [3, с. 6].

Модель, у якій системою виконання пока-
рань повністю керує міністерство юстиції. На-
звана модель є найбільш поширеною інституцій-
ною моделлю організації пенітенціарної системи 
в європейських та інших демократичних країнах. 
Крім деяких країн пострадянського простору ця 
модель використовується майже усіма країнами 
Європи, деяких країнах Північної і Латинської, 
Азії, а також багатьох країнах Африки [3, с. 7].

Для забезпечення управління системою вико-
нання покарань у структурі міністерства юстиції 
утворюється спеціальний департамент, який знахо-
диться у прямому підпорядкуванні і підзвітний міні-
стру юстиції. Залежно від країни варіюється і назва 
зазначеного органу: Федеральна служба виконання 
покарань у Росії; Агентство з кримінальних пока-
рань у Фінляндії; Центральний Комітет Тюремної 
Служби у Польщі; Національне Агентство Виправ-
них Установ у Нідерландах. Відрізняється також їх 
структура і організація служби.

Варто детальніше розглянути систему управ-
ління у Нідерландах, адже саме їх в’язниці спра-
ведливо визнано «установами з найсучаснішими 
в Європі засобами охорони та психіатричної ре-
абілітації засуджених». Керівництво пенітенці-
арною системою Нідерландів здійснює Націо-
нальне агентство виправних установ, яке очолює 
Генеральний Директор. Агенство щорічно звітує 
перед Міністерством юстиції, проводить із ним 
обговорення бюджету, цілей і завдань на наступ-
ний рік [10, с. 132].

Схожий поділ служби пробації і системи ви-
конання покарань, пов’язаних з позбавленням 
волі, застосовувався до 1973 р. у Данії. Із 1951 по 
1973 рр. у Данії функції служби пробації вико-
нувала недержавна організація – Датське това-
риство соціального забезпечення, що здійснювала 
цю діяльність за рахунок приватних пожертву-
вань. У 1973 р. служба пробації повністю пере-
йшла до компетенції Міністерства юстиції Данії. 
Основними причинами цієї реформи стали, по-
перше, перевага того, що виконання всіх покарань 
здійснюється одним і тим же міністерством, а по-
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друге, те, що приватних пожертвувань вже не ви-
стачало для реалізації програм пробації [3, с. 7].

Також одним із яскравих прикладів реформу-
вання пенітенціарної системи, в тому числі, і на 
виконання міжнародних домовленостей, є Фран-
ція. В останні десятиліття тюремна система Фран-
ції змінювалась відповідно до вимог Європейських 
пенітенціарних правил, широко застосовуються 
альтернативні види покарань. У 2007 р. на зако-
нодавчому рівні запроваджено посаду Головного 
контролера місць ув’язнення, який здійснює на-
гляд за дотриманням прав засуджених, умовами 
утримання у пенітенціарних закладах та щороку 
звітує про їх стан. У 2009 р. ухвалено новий Закон 
про тюрми. Управління пенітенціарними устано-
вами Франції здійснює Дирекція пенітенціарної 
адміністрації у складі Міністерства юстиції. Ди-
ректор призначається указом президента респу-
бліки за поданням міністра юстиції. 

В останні десятиліття в’язнична система Фран-
ції піддається гострій критиці. Колишній Головний 
контролер місць ув’язнення Жан-Марі Деларю, 
провівши 2010 р. інспекцію в’язниць та виправних 
закладів, серед основних вад системи виконання 
покарань назвав незадовільний стан приміщень, 
де утримуються засуджені, жорстоке поводжен-
ня засуджених один з одним та тюремним пер-
соналом, незайнятість засуджених суспільно ко-
рисною працею та низький рівень і недоступність 
шкільної та професійної освіти у пенітенціарних 
закладах, тюрми з великою кількістю місць, що 
унеможливлює індивідуальний підхід до кожного 
з засуджених з боку адміністрації. Зусилля Мініс-
терства юстиції, пенітенціарної адміністрації, су-
дових органів та громадськості наразі спрямовані 
на подолання цих негативних явищ [11, с. 21].

Модель, при якій системою виконання пока-
рань управління здійснює об’єднане міністерство 
юстиції і внутрішніх справ (поліції). Протягом 
історичного та економічного розвитку держав 
склалось так, що у деяких країнах немає окремо 
створених міністерств внутрішніх справ і юстиції. 
Тобто, у цих державах функції вищезазначених 
міністерств виконує одна державна структура. 
Така модель використовується в таких країнах, 
як, наприклад Андорра, Венесуела, Мальта, Нор-
вегія, Панама, Сальвадор, Сурінам і Швейцарія. 
Відсутність окремих міністерств юстиції і вну-
трішніх справ може пояснюватися великою кіль-
кістю причин, у тому числі відносною нечисленніс-
тю населення цих країн, за винятком Венесуели.

Для прикладу детальніше розглянемо пені-
тенціарну систему Норвегії. Виправна служба 
(служба тюрем і пробації) Норвегії є агенцією 
у складі Міністерства юстиції і поліції. Структу-
ра Виправної служби Норвегії має три рівні: цен-
тральний, регіональний і місцевий. Центральний 
рівень представлений Департаментом виправних 
служб, який формулює загальні напрями розви-
тку виправної діяльності, здійснює стратегічне 
управління усіма установами, що входять в сис-
тему виправних служб, видає інструкції щодо 
виконання законів, а також може надавати ре-
комендації щодо удосконалення кримінального 
законодавства. Регіональні управління форму-
люють цілі і напрями діяльності служби тюрем 
і пробації, виходячи із місцевої специфіки та ке-
рівних документів Департаменту. Тюрми та міс-

цеві відділи пробації безпосередньо здійснюють 
роботу щодо виконання покарань [12]. 

Модель, при якій система виконання покарань 
знаходиться у віданні окремого державного де-
партаменту, не підконтрольного ні міністерству 
юстиції, ні міністерству внутрішніх справ. Серед 
переважної більшості країн світу, в яких система 
виконання покарань підзвітна або міністерству 
юстиції, або міністерству внутрішніх справ, зу-
стрічаються украй рідкі випадки, коли система 
виконання покарань знаходиться у віданні неза-
лежного державного органу, підзвітного напря-
му главі уряду або держави. Серед таких країн 
можна назвати Південно-Африканську Респу-
бліку. До початку 1990-х років виправна система 
Південної Африки знаходилася під контролем 
Міністерства юстиції. Але реформи відділили 
пенітенціарну службу від Міністерства юстиції 
і передали функції контролю за виконанням по-
карань до компетенції нового Департаменту ви-
правної служби. Протягом перших років роботи 
нового Департаменту система виконання пока-
рань зазнала таких істотних змін: змінився склад 
працівників пенітенціарної системи і управління; 
відбулася демілітаризація пенітенціарної систе-
ми; були запроваджені інститути незалежного 
контролю за Департаментом, наприклад, була 
створена посада судді-інспектора [3, с. 8].

Змішана модель. В Китаї та Іраку до компе-
тенції Міністерства юстиції входить управління 
установами виконання покарань, де тримаються 
засуджені, тоді як Міністерство внутрішніх справ 
відповідає за тримання осіб, ув’язнених під вар-
ту на етапі попереднього розслідування і суду. 
До цієї групи країн також входить і Казахстан, 
оскільки частина місць попереднього ув’язнення – 
ізолятори тимчасового тримання – знаходяться 
під контролем МВС, а решта – слідчі ізолятори 
разом із пенітенціарними установами – в Мініс-
терстві юстиції. Крім того, Слідчий ізолятор Ко-
мітету національної безпеки в Казахстані так і не 
був переданий в Міністерство юстиції, що гово-
рить про незавершеність організаційної реформи 
пенітенціарної служби в Казахстані.

Україна. На основі аналізу норм чинного за-
конодавства України, можна вказати, що першим 
напрямом удосконалення системи управління ор-
ганами й установами виконання покарань слід вва-
жати вдосконалення правового статусу суб’єктів 
таких правовідносин. Тут мова йде про те, що сьо-
годні триває реформа як органів та установ вико-
нання покарань, так і держаної політики у сфері 
виконання кримінальних покарань загалом.

Як уже зазначалось, у 2016 році було ліквідова-
но Державну пенітенціарну службу України та її 
функції передано Міністерству юстиції України. 
У науковому середовищі таку реформу вважають 
вкрай поспішною. Наводяться такі аргументи:  
1) перенесення повноважень одного органу на ін-
ший не вирішує проблем, які існують у системі 
управління органами й установами виконання по-
карань; 2) Державна пенітенціарна служба Украї-
ни, по суті, є третім органом, який було ліквідовано 
з передачею повноважень до сфери Міністерства 
юстиції України в межах реформування цього ві-
домства (поряд із Держаною реєстраційною служ-
бою та Державною виконавчою службою, функції 
яких передані Міністерству юстиції у 2015 році). 
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Таким чином на сьогодні Міністерство юстиції 
України наділено дуже широким колом повно-
важень у сфері здійснення виконавчої влади, які 
в тому числі пов’язані зі здійсненням управлін-
ня органами й установами виконання покарань, 
а також реалізацією державної політики у сфе-
рі виконання кримінальних покарань загалом. На 
думку деяких науковців, ситуація, що склалась, 
має низку негативних сторін. Так, Міністерство 
юстиції України буде на власний розсуд розпо-
ряджатися бюджетними коштами, спрямованими 
на утримання наведених вище ліквідованих орга-
нів, у тому числі й органів та установ виконання 
кримінальних покарань, що може призвести до 
виникнення корупційних ризиків [13, с. 244–246].

У сучасних умовах євроінтеграційних процесів 
Україна вже здійснила певні кроки щодо удоско-
налення пенітенціарної системи на основі міжна-
родних актів. Зокрема, було дотримано стандарту 
підпорядкування системи виконання покарань, 
який встановлюється Європейськими пенітенці-
арними правилами (правилом 71) щодо того, що за 
пенітенціарні установи повинні відповідати органи 
державної влади, не підпорядковані військовому 
відомству, поліції або карному розшуку [14].

Висновки. Країни Європи на своїх прикладах 
показують застосування усіх моделей державного 
управління пенітенціарними системами, але все 
ж, не можна сказати, що більшість країн пере-
дали в’язниці до керівництва міністерств юстиції. 
Проте, варто зауважити, що в’язничні адміні-
страції країн, які належать до цієї моделі, мають 
набагато більше автономії у порівнянні з інши-
ми структурними частинами міністерств юстиції. 
Тому зазначити, що усі країни зробили крок до 
підпорядкування пенітенціарної системи мініс-

терству юстиції, також не можна, адже держа-
ви мають свою кількість населення, особливості 
адміністративно-територіального устрою, правові 
традиції, особливості судової системи тощо. 

З погляду організаційно-функціональної 
структури державного управління пенітенці-
арною системою Україна до недавнього часу 
була унікальним винятком з усієї пострадян-
ської практики. Унікальність вітчизняної ситу-
ації полягала у тому, що в’язниця є специфіч-
ним за своєю природою соціальним інститутом 
та публічною агенцією, що і обумовлювала необ-
хідність функціонування окремого, а головне – 
автономного відомства, діяльність якого була б 
спрямована на вирішення дуже й дуже важли-
вих для суспільства завдань.

На сьогодні система управління органами 
й установами виконання покарань перебуває 
в стані реформування, що викликає необхідність 
визначення окремих напрямів її вдосконалення. 
Серед таких напрямів можна назвати: визна-
чення чіткої ієрархії суб’єктів системи управлін-
ня органами й установами виконання покарань 
на нормативно-правовому рівні; вдосконалення 
й конкретизацію правового статусу суб’єктів 
правовідносин, що виникають у межах системи 
управління органами й установами виконання 
покарань; оновлення чинних і ухвалення нових 
нормативно-правових актів, що встановлюють 
правові засади функціонування системи управ-
ління органами й установами виконання пока-
рань, насамперед у частині її реформування; 
нормативне закріплення засад діяльності міжре-
гіональних управлінь; вдосконалення кадрового, 
матеріально-технічного та фінансового забезпе-
чення органів та установ виконання покарань.
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НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Аннотация
Статья посвящена анализу мировых моделей управления системой исполнения наказаний и опреде-
лению путей ее совершенствования и реформирования в Украине. Исследовано управления системой 
исполнения наказаний на мировом пространстве, в частности, в Беларуси, Франции, Норвегии, Швей-
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management and determination of ways of its improvement and reform in Ukraine. The system of punish-
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land, Canada, England and other countries. The domestic legislation, scientific literature and penitentiary 
system administration of foreign countries were worked out.
Keywords: improvement, reformation, bodies and institutions of execution of sentences, system of execu-
tion of punishment, models of management of the system of execution of punishment, organs and institu-
tions of execution of sentences, international experience.

© Соха С.С., 2018

УДК342.922:35.08

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТА  
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЗА НАДАНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОБІЦЯНКИ

Соха С.С.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Український конституціоналізм перебуває у кризі. Декларативність демократії, яка вказується у 1 статті 
Конституції України: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава»,- 
республіканської форми державного управління, як зазначено у 5 статті Конституції: «Україна є респу-
блікою» [1], – правової держави з розвинутим громадянським суспільством обмежується багатьма факто-
рами. Зокрема, це нездатність громадськості дієво впливати на контроль за можновладцями, державною 
політикою, корупційна складова нівелює підвалини принципів «законність» і «верховенство права», умис-
на недосконалість національного законодавства та інше. Що потрібно, щоб відвернути регрес? Одними з 
таких кроків може бути введення відповідальності особи, яка бажає бути обраною на певну посаду за 
обіцянки, зобов’язання, які вона дає під час виборчої гонитви, рекомендуючи себе на певну посаду. 
У роботі запропоновано механізм запровадження такої адміністративної відповідальності за невиконання 
обіцяного публічною особою з обґрунтуванням її необхідності. Виноситься пропозиція щодо закріплення 
цієї ініціативи на законодавчому рівні, як життєво необхідної для розвитку державного механізму, інсти-
тутів громадянського суспільства і обов’язкової складової виборчої системи. 
Ключові слова: суб’єкт адміністративного права, посадова особа, юридична відповідальність, зобов’язання, вибори.

Постановка проблеми. Проблематика до-
сліджуваної теми зумовлена підвищеним 

інтересом громадськості до політичного розвитку 
країни, об’єктивною необхідністю встановлення від-
повідальності для посадових осіб, які виконують ви-

конавчо-розпорядчі повноваження за дії, які були 
вчиненні ними для їхнього обрання на певну посаду. 

Наразі український політикум знаходиться 
у кризі через нестачу досвідчених державних 
менеджерів, засиллям індивідів, які за своїми 
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моральними якостями не відповідають займаним 
посадам. Ініціатива, яка представлена у роботі, 
здатна дієво вплинути на поліпшення якісного 
складу керуючої системи.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. 
Аналізуючи праці за схожою тематикою, не було 
виявлено актуальних публікацій і пропозицій 
стосовно поставленого питання, з того констатує-
мо, що ідея і пропозиція є унікальними.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не заважаючи на постійні на-
магання поліпшити стан владної системи в Укра-
їні, доходимо до висновку, що реформування має 
недоліки, що збільшує розрив між населенням 
і державою, бо народ наразі сприймає владно-
розпорядчу систему, як неефективний інстру-
мент державної влади, який не може реалізову-
вати свої функції на належному рівні. Натомість 
громадянське суспільство надає запит щодо за-
провадження механізму реального впливу на ви-
борний корпус для захисту республіканських, 
демократичних прав, спрямованих на якісне, від-
повідальне обрання, призначення посадових осіб. 
Таким чином, нагальним питання є врегулюван-
ня наведених проблем якісно новим чином.

Мета статті. Метою роботи є висловлення пропо-
зиції щодо вдосконалення національного законодав-
ства щодо відповідальності посадових осіб, а саме:

1)  Адміністративне право має врегульову-
вати положення щодо відповідальності суб’єкта 
адміністративного права, як посадової особи за 
надані зобов’язання і обіцянки перед виборцями, 
перед тими, хто призначає імперативно чи за 
конкурсом;

2) Запропоновані зміни до КУпАП щодо на-
веденої вище ініціативи;

3) Висвітлення можливих підсумків введен-
ня такого положення

Виклад основного матеріалу. Щодо обґрун-
тування необхідності введення відповідальності 
у надані зобов’язання і обіцянки.

Питання щодо необхідності введення відпові-
дальності за надані зобов’язання і обіцянки вихо-
дить безпосередньо з суті ініціативи: чи відповідає 
пропозиція принципам права, положенням адмі-
ністративного права і актуальності, яка виходить 
з реальної потреби суспільства щодо врегулюван-
ня порядку втручання держави у певного питання 
для вирішення суспільно-важливих задач.

У цьому контексті ми розглядаємо ініціативу 
у відношенні до осіб, які бажають зайняти певну 
представницьку посаду, осіб, яких призначають 
на посаду імперативним шляхом чи за конкур-
сом, також говоримо про партії, які представля-
ють інтереси громадян на місцевих виборах і за-
гальнодержавному рівні у Верховній Раді, але 
цей суб’єкт не є предметом розгляду у цій роботі.

1) Відповідність ініціативи основополож-
ним принципам державного ладу

Коли говориться про принципи і певний на-
прям розвитку держави за демократичним спря-
муванням, перш за все оцінюється, чи відповідає 
ініціатива наявному державному вектору. Про-
позиція щодо відповідальності є демократичною 
і республіканською, тому що покликана захис-
тити права громадян від маніпуляцій під час ви-
бору представницьких органів вади, під час при-
значення на посади певних осіб. 

Говоримо про виборчі права у першому ви-
падку, через те, що кандидати на посаду вистав-
ляють певну політичну програму, висловлюють 
гасла, виступають у ЗМІ, на зборах, з’їздах, де 
вступають у дискусії з опонентами, щоб найбільш 
повно розкрити свої позиції, висвітлити можливі 
конкретні дії у випадку обрання їх на певну по-
саду. Непоодинокі випадки, коли висловлюються 
обіцянки перед промисловим колективом, меш-
канцями міста, народом загалом, щоб загітувати 
їх проголосувати за певного політичного діяча. 
Тобто суспільство обирає найкращий шлях роз-
витку, того, хто найбільш повно представляє ін-
тереси конкретної верстви населення і вчиняти-
ме дії на отриманій посаді, які схвалює більшість.

У другому випадку, з імперативним призна-
ченням чи за результатом конкурсу, на держав-
ну службу призначають особу, яка відповідно до 
критеріїв найбільше підходить займаній поса-
ді і має конкретний ініціативний план розвитку, 
який зобов’язалась реалізувати на бажаній посаді. 

У цих випадках, обирають особу через дові-
ру і уявне розуміння її майбутніх дій. Але може 
статися так, що посадова особа в подальшому від-
мовиться від тих обіцянок, які надавала до обран-
ня, пасивно ігноруватиме, робитиме протилежні дії 
зобов’язаному або не виконає їх до кінця терміну 
обіймання посади. Фактично ця посадова особа як 
САП ввела в оману того, хто впливав на її обран-
ня, чим виявила невідповідність високим моральним 
якостям, сумлінності у підході до роботи і не ви-
правдала кредит довіри. Якщо це відбувається регу-
лярно, тоді у суспільстві зростає невіра до виборів, 
до кандидатів, чим розвивається абсентеїзм, нехту-
вання передвиборними зобов’язаннями виявляє ні-
гілізм конкретних осіб до правової системи у цілому 
і згодом це передається усьому населенню; призна-
чення на посади відбувається не за об’єктивними 
факторами, а за вміння підлаштовуватись під об-
ставини, вступати у домовленості, продавати себе, 
як інструмент адміністративного права. 

З цього можемо вбачати занепад коректної 
республіканської структури, бо вибори не вияв-
ляють волю народу, посади займають не ті, хто 
бажає зробити краще для своєї держави, розви-
тку здорової політичної структури, а владні кола 
поступово збільшують свій розрив з народом че-
рез неефективні можливості останнього вплива-
ти на дії першого. 

2) Відповідність ініціативи засадам адміні-
стративного права

Для визначення певного виду відносин до 
предмету галузі адміністративного права слід 
проаналізувати основні вектори, на які розрахо-
ване існування галузі, це:

– відносини, пов'язані з організацією органів 
державної виконавчої влади (структури адміні-
стративного апарату);

– відносини, які виникають під час реалізації 
органами виконавчої влади закріпленої за ними 
компетенції з використанням при цьому держав-
но-владних повноважень. Ця компетенція про-
являється в державному управлінні та взаємодії 
органів державної виконавчої влади й місцево-
го самоврядування з громадянами, державними 
і недержавними організаціями. Відповідні адмі-
ністративно-правові норми встановлюють права 
та обов'язки суб'єктів цих правовідносин;
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– відносини, які виникають як усередині орга-

нів виконавчої влади та їх структурних підрозді-
лів, так і поза системою цих органів;

– управлінські відносини, що складаються на 
рівні органів місцевого самоврядування при ви-
конанні ними делегованих повноважень, що ви-
ражають публічні інтереси;

– відносини, пов'язані з оскарженням до ад-
міністративного суду неправомірних актів (дій, 
бездіяльності) органів виконавчої влади та їх по-
садових осіб;

– відносини, що виникають при вчиненні осо-
бою адміністративного правопорушення і розгля-
ді цієї категорії справ [2].

З вищенаведеного приходимо до висновку, що 
адміністративна галузь права являє собою від-
носини, що виникають у публічній діяльності 
держави, зокрема, у сфері державного управ-
ління, у процесі реалізації виконавчої влади, 
також говоримо про відносини щодо здійснення 
недержавними суб'єктами делегованих їм повно-
важень виконавчої влади. Адміністративне пра-
во забезпечує державне управління шляхом за-
кріплення компетенцій, моделей взаємодії через 
органи виконавчої влади, формує управлінські 
відносини і передбачає відповідальність за пору-
шення встановлених норм, приписів.

У зв’язку з цим пропонуємо подивитися, як про-
позиція щодо введення відповідальності посадової 
особи як САП за надані обіцянки і зобов’язання 
відповідає конструкту представленому вище.

Суб’єктом відповідальності є посадова особа, 
яка має виконавчо-розпорядчі повноваження че-
рез те, що вони вважаються такими, що перебува-
ють на державній службі, або посідають політич-
ні посади, або несуть службу в органах місцевого 
самоврядування. Вони вступають в управлінські 
відносини у зв’язку з чим мають безпосередній 
вплив на інших суб’єктів цих правовідносин, ви-
являють ініціативи щодо конкретних векторів 
розвитку і взаємодії, можуть на власний розсуд 
забезпечувати проведення певної політики, зо-
крема говоримо про дискреційні повноваження, 
які у юриспруденції визначаються, як право го-
лови держави, уряду, інших посадовців в орга-
нах державної влади у разі ухвалення рішення 
з питання, віднесеного до їх компетенції, діяти за 
певних умов на власний розсуд у рамках закону.

Доступ до посад забезпечується шляхом ви-
борів перед тим, зобов’язуючись виконати певні 
дії, висвітлюють своє бачення вирішення якогось 
питання за що отримують підтримку. Але може 
статися, що отримавши бажану посаду, особа 
відмовиться від тих обіцянок, які надавала до 
обрання, пасивно ігноруватиме, робитиме про-
тилежні дії зобов’язаному або не виконає їх до 
кінця терміну обіймання посади, фактично вво-
дяться в оману виборців або того, хто призначає.

Наразі це питання розглядається досить обме-
жено, з погляду на обов’язки і компетенцію по-
садова особа, які прописані в законі. Але посадові 
особи не несуть жодної відповідальності за свої 
передвиборчі обіцянки, програми, зобов’язання 
виконати, створити, нейтралізувати, зробити 
щось. Можемо говорити про відповідальність за 
узяте зобов’язання виконати певні дії шляхом 
використання виконавчо-владних, владних по-
вноважень, особистих фінансових джерел.

3) Відповідність ініціативи актуальній по-
требі суспільства

Актуальність будь-якої нової пропозиції є го-
ловним критерієм щодо внесення змін до чинного 
законодавства, вироблення нового складу пра-
вопорушення. Для оцінки запропонованої вище 
ініціативи слід звернутися до реальної ситуації 
в українському суспільстві станом на 2018 рік.

Переважна більшість українців не схвалю-
ють дій Верховної Ради України і Президента 
України. У суспільстві прослідковується явна 
закономірність щодо недовіри до влади через 
програшність при будь-якому варіанті. Депутат-
ський корпус обирають через призму «хто менш 
гірший з найгірших». Так само можемо оцінюва-
ти діяльність на посадах міністерств, міських го-
лів, старост тощо. У суспільстві панують настрої 
невіри у зміни на краще через те, що публічні 
особи не виконують узяті на себе зобов’язання 
у передвиборчій гонитві. Це провокує небажання 
долучатися до виборів нових лідерів з представ-
ників громадянського суспільства, побутує розу-
мінням «я їх не обирав». У випадку конкурсу чи 
призначення, ті, хто призначають, у більшості 
знають, що обіцянки і погляди на рух у певному 
ракурсі усього лише формальність, бо за «пра-
вильний» тиск, за наявності корупційної складо-
вої ці питання вирішуються легко.

Доцільно вказати на доцільність і актуаль-
ність громадського контролю стосовно врегулю-
вання питань щодо дієвих механізмів захисту 
своїх інтересів, які суспільство реалізує через 
виборний інститут. Наразі вплив відбувається 
через громадський контроль, слухання, громад-
ські звернення. Це все сприяє утвердженню пра-
вової держави, але зазначимо, що у більшості 
випадків, коли іде мова про вибори, призначення 
і вплив, відповідальність вбачається саме у по-
літичній і моральній відповідальності.

Країна, через таку своєрідну оману виборців, 
щоразу втрачає шанс стати успішною і замож-
ною, адже Україна має для цього все. На думку 
автора, необхідно змінювати людську свідомість 
у цьому плані, працювати з можливістю кож-
ного законним шляхом впливати на адміністра-
тивний апарат, щоб виборець був зацікавлений 
в участі у виборчій гонитві, бо він буде реаль-
но зацікавлений у перемозі саме його кандида-
ти, бо той має формально закріплений за ним 
вантаж справ, які має виконати на державній 
службі як САП.

У зв’язку із цим відзначаємо мету цієї ініціа-
тиви, як впровадження адміністративної відпові-
дальності за невиконання передвиборних обіця-
нок, зобов’язань народними депутатами України, 
Президентом України, депутатами місцевих рад, 
сільськими, селищними, міськими головами, осо-
бами, яких призначають через імператив чи кон-
курс на певні посади для забезпечення захисту 
прав виборців, подолання кризового стану пред-
ставницької демократії, інтересів суспільства 
і республіки.

Зазначимо, що у громадськості неодноразово 
висловлюються схожі думки, які зазнали під-
тримки великої кількості людей. Як приклад 
може виступати електронна петиція, яка набра-
ла за 16 днів у жовтні 2015 року 28 887 голо-
сів за введення відповідальності за передвибор-
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чі обіцянки [3], також до того, у серпні-вересні 
2015 року петиція з назвою «Можливість до-
строкового відкликання будь-якої вибраної осо-
би, що не виправдали довіри виборців» набрала 
25 935 голосів підтримки, з чого ми бачимо ре-
альну потребу суспільства щодо врегулювання 
наявного становища щодо відповідальності поса-
дової особи як САП [4].

Пропозиція внесення змін до КУпАП
Для оцінки вірогідності реального впрова-

дження у національному законодавстві нового 
складу правопорушення слід розбити це на про-
позиції щодо механізму застосування і на склад 
правопорушення, чи відповідає ініціатива теорії.

Для того, щоб створити умови для впрова-
дження нового правопорушення щодо невиконан-
ня посадової особи як САП обіцянок і зобов’язань 
потрібно, щоб особа виявила ініціативу щодо обі-
ймання певної посади через вибори, через імпе-
ративне призначення чи за конкурсом. Під час 
виборів особа висловлює певне майбутнє бачен-
ня щодо реалізації своїх повноважень, бере на 
себе конкретні зобов’язання. Електорат, особа, 
яка призначає за імперативом чи конкурсом оці-
нюють претендента на посаду, який бажає бути 
обраним і, зважаючи на його програму дій, ви-
носять своєрідний «вирок», наділяючи претен-
дента певними повноваженнями і благами. Якщо 
посадова особа, здійснюючи виконавчо-розпо-
рядчий вплив, реальний обсяг прав і обов’язків 
у сфері управлінських відносин, реалізуючи свої 
функції, не виконує взяте на себе зобов’язання, 
це є формальним концептом при якому можна 
стверджувати, що суб’єкт вчинив адміністратив-
не правопорушення.

Що зі свого боку де-факто є правопорушен-
ням, як то: 

1) суспільна шкідливість поведінки, як 
введення в оману електорат, що спонукає роз-
виток абсентеїзму і нігілізму, руйнує підвалини 
республіканської форми правління і демократич-
ного ладу у цілому; 

2) свідома вольова спрямованість діяння, 
яка полягає у суто корисливих мотивах бути об-
раним, але не виконувати надані зобов’язання, 
які у наслідку не були дотримані, бо фактич-
но ми маємо умовний приклад оферти і акцеп-
ту, за якою особа пропонує себе обрати через 
зобов’язання щось зробити, а інші погоджуються 
на умови, які у наслідку не виконуються;

3) винність, яка полягає у тому, що психічна 
діяльність свідомої особи, яка виразилась у дії, 
є негативним внутрішнім ставленням кандида-
та на певну посаду до інтересів людей, якщо він 
виконує протилежне зобов’язаному. Тобто особа 
усвідомлює значення своїх дій, свідомо допускає, 
створює шкідливі наслідки. Звертаємо увагу на 
юридичний аспект протиправності, який слід за-
кріпити в національному законодавстві, щоб об-
ранці не могли уникнути покарання. 

4) вчиняє деліктоздатна особа, тобто це 
спеціальний суб’єкт, який є осудною особою, що 
досягла віку адміністративної відповідальності. 
Для обіймання будь-якої посади про яку ідеться 
вище, особа досягає повноліття.

Щодо суб’єкта правопорушення, зазначаємо, 
що це спеціальний суб’єкт, який має певні харак-
теристики, як то: особа, яка відповідно до зако-

нодавства узяла на себе особистісні зобов’язання 
для обрання на певну посаду з подальшим її обі-
йманням, покладенням на неї повноважень у ви-
конавно-розпорядчій сфері.

Якщо говорити про ознаку протиправності, 
щоб визначити, чи вважається певне наведене 
діяння протиправним, звертаємо увагу на закрі-
плення його у відповідних нормативних актах. 
Наразі таке закріплення відсутнє. Правопору-
шення приносить значну шкоду, бо за принципом 
демократії і республіканізму, населення обирає 
людей і призначає на посади виходячи з макси-
мально кращого для себе, реалізується бажання 
представлення інтересів суспільства, якщо цього 
не досягається, то страждає громадянське сус-
пільство, а можливо і уся держава через недоско-
налих державних менеджерів. Можемо говоримо 
про необхідність охорони державних відносин від 
посягань на них. Тому необхідне закріплення на-
веденого діяння, як нового складу адміністратив-
ного правопорушення з відповідною санкцією.

Тобто, суб’єкт у зв’язку зі своїм обранням 
буде мати певні обов’язки, які слід закріпити на 
законодавчому рівні.

Пропонуємо закріпити відповідальність у  
КУпАП для чого, по-перше, потрібно чітко визна-
чити конструкцію, за якою в подальшому мож-
на буде стверджувати, що особа взяла на себе 
зобов’язання, наприклад: «Я, ПІБ, добровільно, 
свідомо, відповідально беру на себе зобов’язання 
перед ім’я, назва колективу, установи, орга-
нізації перед якою береться зобов’язання, чи 
народом, чи електоратом і т.і., що я суть 
зобов’язання з можливими додаванням часу, 
кількості, характеру, тобто усе, що буде до-
дане є частиною зобов’язання. Слова підтвер-
джую і виконаю до кінця терміну обіймання по-
сади назва посади». Тобто в гіпотезі ми вказуємо 
надання обіцянки, яка є зафіксованою на відео-,  
аудіоматеріали чи задокументованою у нотаріу-
са. Диспозицією є фактично узяте зобов’язання, 
яке повинно бути виконано повністю у відповід-
ності до його проголошення. Санкцією є покаран-
ня за порушення, невиконання зобов’язання. 

Можемо говорити про диспозицію цього скла-
ду правопорушення, а саме: «Порушення, не-
виконання до кінця терміну обіймання посади 
особою зобов’язань, які той надав перед особою, 
колективом чи народом є метою зайняти певну 
посаду – …»

Що стосується санкцій, то умовно наразі мо-
жемо визначити, що такими заходами можуть 
бути зняття з посади, позбавлення права обійма-
ти певну посаду шляхом повторного висування 
упродовж певної кількості років, штраф, сус-
пільно-корисні роботи. Це питання вимагає по-
дальшого глибшого вивчення. Тому у цій роботі 
ми на цьому докладно не зупинимось.

Загалом можемо констатувати, що справед-
ливим є обов’язкове поєднання дисциплінар-
ної відповідальності з адміністративною або 
з кримінальною, в залежності від того, які саме 
зобов’язання особа взяла на себе, в яких масшта-
бах, наслідки цього. Через те, що це є нова роз-
робка у національному практикумі, говоримо про 
можливість дискусії, яка пов’язана з тим, чи має 
бути це адміністративна, чи кримінальна сфера 
розгляду.
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Висновки зроблені у дослідженні і перспек-

тиви. Держава, суспільство об’єктивно вимага-
ють пошуку шляхів вирішення кризи, у якій вони 
зараз знаходяться. Можновладці намагаються 
реформаторським шлях здійснювати поступ до 
прогресу. Результати цих намагань часто супереч-
ливі, але це закономірне явище. Наразі у державі 
на перший план винесена проблема корупції, не-
ефективного державного менеджменту. Фактично 
успіх будь-якої реформи залежить від того, хто 
її впроваджує. Тому ініціатива, яка представлена 
вище, звертає увагу на ефективність управління, 
на довіру і бажання громадськості долучатися до 
державного управління, на дієве вирішення про-
блеми, яка де-факто має ознаки правопорушення, 
але де-юро є невидимою для законодавця через 
не закріпленість її у нормативних аспектах. 

Тому підсумовуючи зазначимо, що національне 
законодавство вимагає доопрацювання питання, 

яке було висвітлено вище і закріплення в у ньо-
му юридичної відповідальності для посадової осо-
би як САП за невиконання зобов’язання взятого 
перед особою, яка імперативно призначає, прово-
дить конкурс, народом, електоратом тощо.

У кінцевому результаті це призведе до зни-
ження корупційного чинника, підвищення рівня 
довіри громадян до управлінського сектору з про-
порційним збільшенням його якості, як наслідок 
реформування системи державного управління 
в Україні матиме міцний фундамент і зможе бо-
дай вирватися зі статусу суб’єкта третього світу 
розвитку.

Прийняття проекту внесення змін до зако-
нодавства не потребуватиме додаткових витрат 
з Державного бюджету України, створення но-
вих структур у адміністративному апараті, для 
цього необхідна лише воля законотворця та все-
бічна підтримка громадянського суспільства.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА  
КАК СУБЪЕКТА АДИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  
ЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Аннотация
Украинский конституционализм находится в кризисе. Декларативность демократии указана в 1 ста-
тьи Конституции Украины: «Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, 
правовое государство», - республиканской формы государственного управления, как указано в 5 ста-
тьи Конституции: «Украина является республикой», - правового государства с развитым гражданским 
обществом ограничивается многими факторами. В частности, это неспособность общественности дей-
ственно влиять на контроль за чиновниками, государственной политикой, коррупционная составляю-
щая нивелирует основы принципов «законность» и «верховенство права», умышленная несовершен-
ство национального законодательства и прочее. Что нужно, чтобы отвлечь регресс? Одними из таких 
шагов может быть введение ответственности лица, желающего быть избранным на определенную 
должность за обещания, обязательства, которые она дает во время избирательной гонки, рекомендуя 
себя на определенную должность. В работе предложен механизм введения такой административной 
ответственности за невыполнение обещанного публичным лицом с обоснованием ее необходимости. 
Выносится предложение по закреплению этой инициативы на законодательном уровне, как жизненно 
необходимой для развития государственного механизма, институтов гражданского общества и обяза-
тельной составляющей избирательной системы.
Ключевые слова: субъект административного права, должностное лицо, юридическая ответственность, 
обязательства, выборы.
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LIABILITY OF AN OFFICIAL PERSON AS THE SUBJECT  
OF ADMINISTRATIVE LAW FOR THE COMMITMENTS AND PROMISES MADE

Summary
Ukrainian constitutionalism is in crisis. Declarative democracy is mentioned in Article 1 of the Constitution 
of Ukraine: "Ukraine is a sovereign and independent, democratic, social, legal state" - a republican form of 
government, as stated in Article 5 of the Constitution: "Ukraine is a republic", - the rule of law with deve-
loped civil society is limited by many factors. In particular, this is the inability of the public to effectively 
influence the control of the powers, the state policy, the corruption component reduces the foundations of 
the principles of "legitimacy" and "rule of law", deliberate imperfection of national legislation, and so on. 
What do you need to prevent a recession? One such step may be the introduction of the responsibility of 
a person who wishes to be elected for a post for promises, the obligations that it gives during an election 
race, recommending itself to a certain position. The paper proposes a mechanism for the introduction of 
such administrative liability for failure of the promised public person with the justification of its necessity. 
It is proposed to consolidate this initiative at the legislative level as vital for the development of the state 
mechanism, civil society institutions and the obligatory component of the electoral system.
Keywords: subject of administrative law, official, legal liability, obligations, elections.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ ЩОДО ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Фесан М.В.
Одеський національний морський університет

На основі аналізу законодавства зарубіжних країн, законодавчої та галузевої нормативно-правової бази 
щодо контролю кримінально-виконавчої інспекції за особами звільненими від відбування покарання, що 
стосується діяльності служб пробації, обґрунтовується необхідність упровадження в діяльність кримі-
нально-виконавчої інспекції пробаційних форм. Здійснено аналіз взаємодії кримінально-виконавчої ін-
спекції з державними і недержавними органами та організаціями щодо виконання покарань. 
Ключові слова: пробація, кримінально-виконавча інспекція, контроль, нагляд, особи, звільнені від відбу-
вання покарання.

Постановка проблеми. Підвищення ефектив-
ності виконання покарань, не пов’язаних з по-

збавленням волі, передбачається досягти шляхом: 
створення правових та матеріально-технічних умов 
для реформування кримінально-виконавчої інспек-
ції у службу пробації; розширення кола державних 
та недержавних організацій, що залучаються до 
діяльності, спрямованої на забезпечення соціаль-
но-психологічного, педагогічного та профілактич-
ного впливу на засуджених; розроблення і впро-
вадження системи реабілітаційних та корекційних 
програм для осіб, до яких застосовані покарання, не 
пов’язані з позбавленням волі, розроблення волон-
терських програм, заходів постпенітенціарної опіки 
та соціального патронажу осіб, звільнених із місць 
позбавлення або обмеження волі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукової літератури та наукових пошу-
ків багатьох вчених, серед них були використа-
ні наукові праці наступних, а саме: Богатирьова 
І.Г., Богатирьової О.І., Безпалової О.І., Звениго-
родського О.М., Малишева В.С., Патюка С.О., 
Скворцова С.І., Третьяка О.С., Чоботок А.В., Яко-
вець І.С., Ягунов Д.В. та інших.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Здійснивши аналіз повнова-
жень працівників органу пробації, проаналізував-
ши нормативно-правову базу, яка регламентує 
діяльність персоналу органу пробації, можливо 
зазначити про проблеми реалізації такого пра-
ва, як відвідування суб’єктів пробації за місцем 
їх проживання, роботи навчання. Існує необхід-
ність розгляду й проблеми забезпечення особис-
тої безпеки працівників кримінально-виконавчої 
інспекції/органу пробації на робочих місцях під 
час відвідування осіб, що перебувають на обліку, 
зокрема під час явки на реєстрацію. Беручи до 
уваги те, що деякі особи є небезпечними і на-
лаштовані агресивно проти співробітників, може 
існувати загроза їх життю або здоров’ю. Проти-
стояти небезпеці працівники кримінально-вико-
навчої інспекції/органу пробації не можуть, так 
як не наділені певними повноваженнями, які б 
дозволили захистити себе і оточуючих від зло-
чинних діянь із боку засудженого.

Мета статті. Мета даної роботи полягає в тому, 
що на основі аналізу наукових праць, чинного зако-
нодавства України та зарубіжного досвіду у сфері 



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018

Ю
РИ

Д
И

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

265
організації діяльності кримінально-виконавчої ін-
спекції на засадах пробації, проаналізувати поря-
док здійснення нагляду та вказати на шляхи удо-
сконалення кримінально-виконавчої інспекції за 
особами, звільненими від відбування покарання.

Виклад основного матеріалу. В Концепції 
державної політики у сфері реформування Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби Укра-
їни, схваленій Указом Президента України від 
8 листопада 2012 р., визнається неефективність 
системи виконання покарань, альтернативних 
позбавленню волі та вказується, що процес вико-
нання покарань, не пов’язаних із позбавленням 
волі, не забезпечує соціально-виховного впливу 
на засуджених і переважно зводиться до фор-
мального контролю за виконанням засудженими 
обов’язків, покладених на них судом. 

Кримінально-виконавча інспекція, штатна 
чисельність якої налічує 2,2 тис. працівників 
(майже 50% персоналу – жінки), виконує пока-
рання у виді: позбавлення прав обіймати певні 
посади або займатися певними видами діяль-
ності (7,8 тис.); виправних робіт (4,6 тис.); гро-
мадських робіт (1,7 тис.). Крім того, важливим 
напрямом реформування Державної криміналь-
но-виконавчої служби є створення на базі кри-
мінально-виконавчої інспекції служби пробації, 
яка існує у більшості країн Європи. Рекомендації 
щодо створення такої служби надано експерта-
ми Європейського Союзу у листопаді 2006 року 
в оціночній доповіді «Визначення пріоритетів 
та оцінка потреб широкомасштабного проекту 
реформування Кримінально-виконавчої системи 
України». 

5 лютого 2015 року Верховною Радою Украї-
ни прийнято Закон України «Про пробацію» [1]. 
Згідно вказаного Закону, починаючи з 27 серпня 
2015 року в Україні діє національна система про-
бації. Сьогодні пробація є невід’ємним елементом 
системи кримінальної юстиції багатьох країн 
та результатом демократичного розвитку сус-
пільства, який доведений майже двохсотрічною 
історією розвитку пробації. Прийняття Закону 
України «Про пробацію» стало реальним кроком 
у сфері наближення юстиції України до між-
народних стандартів і впровадження у державі 
принципово нової системи заходів кримінально-
правового характеру, притаманної демократич-
ному суспільству.

Закон України «Про пробацію» розробляв-
ся з урахуванням світових стандартів розви-
тку альтернатив позбавленню волі, а також єв-
ропейських стандартів пробації, закріплених 
у Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи  
№ СМ/(2010)1 про Правила Ради Європи з пробації.

Виходячи зі змісту завдань пробації, визна-
чених Законом України «Про пробацію», по-
рівняно з функціями, що виконуються сьогодні 
кримінально-виконавчою інспекцією, на орган 
пробації покладаються принципово нові завдан-
ня, пов’язані з: підготовкою досудових доповідей 
щодо обвинувачених; проведенням соціально-ви-
ховної роботи із засудженими; реалізацією про-
баційних програм стосовно осіб, звільнених від 
відбування покарання з випробуванням; здій-
сненням заходів з підготовки осіб, які відбувають 
покарання у виді обмеження волі або позбавлен-
ня волі на певний строк, до звільнення.

За визначенням юридичної енциклопедії про-
бація – це вид покарання у Великобританії, 
США, яке полягає у накладенні певних обме-
жень на здійснення засудженим своїх прав і сво-
бод, встановленні спеціального нагляду за його 
поведінкою [2, с. 418]. У деяких країнах інститут 
пробації визначено як систему заходів, що засто-
совується до правопорушника як виховні методи 
замість порушення кримінальної справи або по-
збавлення волі. Таким чином, у законодавстві за-
рубіжних держав інститут пробації визначається 
як вид покарання або вид звільнення від відбу-
вання покарання із випробуванням.

Під пробацією також розуміють умовне не-
виконання призначеного покарання або умовне 
не призначення покарання із поміщенням засу-
дженого на певний термін під індивідуальний на-
гляд посадової особи (офіцера пробації, агента, 
помічника тощо), яка здійснює контроль за по-
ведінкою піднаглядного, виконанням ним певних 
обов'язків та умов пробації, забезпечує прове-
дення виправного курсу [3]. Д.В. Ягунов пропо-
нує цим поняттям охоплювати різні елементи, 
зокрема: концепцію соціальної роботи з право-
порушниками та іншими соціально вразливими 
групами; ієрархічну організаційну структуру; 
орган державної влади (службу); різновид кри-
мінального покарання, не пов’язаного з позбав-
ленням волі, та одночасно умовне звільнення від 
покарання з випробуванням (або умовне невине-
сення вироку); специфічний процес виконання 
альтернативних покарань; стан, в якому пере-
буває злочинець протягом певного строку; певне 
з’єднувальна ланка між системою кримінальної 
юстиції та сфери соціальної роботи [4, с. 5].

Концепцією реформування Державної кри-
мінально-виконавчої служби України, схваленої 
Указом Президента України від 25 квітня 2008 р. 
закріплено, що метою реформування криміналь-
но-виконавчої служби, зокрема, має стати ор-
ганізація діяльності кримінально-виконавчої 
інспекції на засадах пробації. Концепція Держав-
ної цільової програми реформування Державної 
кримінально-виконавчої служби на період до 
2017 року, схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 26 листопада 2008 р., за-
кріпила, що одним з основних завдань Програ-
ми є подальше вдосконалення роботи Державної 
кримінально-виконавчої служби шляхом органі-
зації діяльності кримінально-виконавчої інспек-
ції на засадах пробації. 

Останнім документом, який доволі чітко ви-
значив окремі форми пробації та їх зміст, стала 
Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні, затверджена Указом 
Президента України від 24 травня 2011 р. В ній 
до основних заходів з розвитку кримінальної юс-
тиції щодо неповнолітніх віднесено створення 
ефективної системи реабілітації неповнолітніх, 
які вчинили правопорушення. А одним із засобів 
досягнення цієї мети називається сприяння ство-
ренню служби пробації для неповнолітніх, одні-
єю з функцій якої має бути збір, узагальнення 
та надання суду інформації соціально-психоло-
гічного характеру про особу неповнолітнього пра-
вопорушника, а також забезпечення здійснення 
належного патронажу щодо неповнолітніх, які пе-
ребувають у спеціальних виховних установах або 
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звільнені з них, сприяння їх соціальній адаптації 
та реінтеграції, зокрема, шляхом забезпечення 
таких неповнолітніх соціальним житлом, надання 
допомоги у працевлаштуванні, отриманні освіти.

Отож, по суті, національні нормативні акти да-
ють підґрунтя для запровадження: 1) пробації як 
виду покарання; 2) пробації як служби для виконан-
ня покарання у виді пробації та надання досудових 
доповідей; 3) служби пробації для неповнолітніх.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про про-
бацію» пробація – система наглядових та соці-
ально-виховних заходів, що застосовуються за 
рішенням суду та відповідно до закону до засу-
джених, виконання певних видів кримінальних 
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, 
та забезпечення суду інформацією, що характе-
ризує обвинуваченого.

Метою пробації є забезпечення безпеки суспіль-
ства шляхом виправлення засуджених, запобіган-
ня вчиненню ними повторних кримінальних право-
порушень та забезпечення суду інформацією, що 
характеризує обвинувачених, з метою прийняття 
судом рішення про міру їхньої відповідальності.

Не дивлячись на прийняття Закону України 
«Про пробацію», Державна кримінально-вико-
навча служба України має проблеми правового 
і організаційного характеру щодо впровадження 
пробації, тому на сьогоднішній день про службу 
пробації можливо говорити тільки у майбутньому 
часі. Закон України «Про пробацію» чинний, але 
на практиці не застосовується. Для реалізації по-
ложень закону необхідне розроблення підзакон-
них нормативно-правових актів, якими потрібно 
визначити: порядок складання досудової допові-
ді; порядок здійснення нагляду та проведення со-
ціально-виховної роботи з засудженими; порядок 
розроблення та реалізації пробаційних програм; 
порядок взаємодії органу пробації та державних 
органів під час здійснення заходів пенітенціарної 
пробації; положення про організацію діяльності 
волонтерів пробації та інструментів апробаційної 
діяльності.

Стаття 10 Закону України «Про криміналь-
но-виконавчу службу України» визначає, що 
кримінально-виконавча інспекція – орган, який 
виконує покарання у виді позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною ді-
яльністю, громадських робіт, виправних робіт 
та здійснює контроль за поведінкою осіб, звіль-
нених від відбування покарання з випробуван-
ням або умовно-достроково, а також звільнених 
від відбування покарання вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до трьох років. Відповід-
но до ст. 13 КВК України уповноважений орган 
з питань пробації у межах своїх повноважень 
забезпечує: здійснення нагляду за засудженими, 
звільненими від відбування покарання з випро-
буванням, звільненими від відбування покарання 
вагітними жінками і жінками, які мають дітей до 
трьох років; виконання покарання у виді позбав-
лення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю, громадських і виправних 
робіт; реалізацію пробаційних програм стосовно 
осіб, звільнених від відбування покарання з ви-
пробуванням; проведення соціально-виховної ро-
боти із засудженими, до яких застосовано про-
бацію; здійснення заходів з підготовки осіб, які 
відбувають покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк, до звільнен-
ня; направлення засуджених до обмеження волі 
для відбування покарання до виправних центрів; 
здійснення інших визначених законодавством за-
ходів, спрямованих на виправлення засуджених 
та запобігання вчиненню ними повторних кримі-
нальних правопорушень. Положення щодо засто-
сування пробаційних програм набрало чинності 
з 1 січня 2018 року. Як бачимо у двох норматив-
но-правових актах орган, який здійснює нагляд 
та контроль за діяльністю осіб, звільнених від 
відбування покарання називається по різному, 
у Законі – кримінально-виконавча інспекція, а 
КВК України – орган пробації. 

Сьогодні кримінально-виконавча інспекція 
виконує контролюючу функцію щодо деяких по-
карань, альтернативних позбавленню волі. Ін-
дивідуально-профілактичну роботу здійснюють 
органи Національної поліції України, соціальну 
роботу – певні суб’єкти соціальної діяльності. За-
кон України «Про пробацію» визначає три види 
пробації: першим з них є досудова пробація, яка 
включає в себе забезпечення суду формалізова-
ною інформацією, що характеризує обвинуваче-
ного з метою прийняття судом рішення про міру 
його відповідальності. Наступним видом є нагля-
дова пробація, яка характеризується здійсненням 
наглядових та соціально-виховних заходів щодо 
засуджених до покарань у виді позбавлення пра-
ва обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, 
осіб, яким покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк замінено пока-
ранням у виді громадських робіт або виправних 
робіт, осіб, звільнених від відбування покарання 
з випробуванням, звільнених від відбування по-
карання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років, а також направлення засу-
джених до обмеження волі для відбування пока-
рання до виправних центрів. Орган пробації під 
час наглядової пробації реалізує пробаційні про-
грами стосовно осіб, звільнених від відбування 
покарання з випробуванням. І останній вид – це 
пенітенціарна пробація, суть якої полягає у під-
готовці осіб, які відбувають покарання у вигляді 
обмеження волі або позбавлення волі на певний 
строк, до звільнення з метою трудового і побу-
тового влаштування таких осіб після звільнення 
за обраним ними місцем проживання. У здійснені 
нагляду за засудженими та проведенням з ними 
соціально-виховної роботи братимуть участь во-
лонтери пробації – представники громадських 
організацій.

У зв’язку з виконанням завдань пробації 
збільшується обсяг повноважень її працівників. 
Так, на відміну від працівника кримінально-ви-
конавчої інспекції, працівник органу пробації на-
буває статусу учасника кримінального процесу 
з відповідними правами та обов’язками, здійснює 
соціально-виховну, індивідуально-профілактич-
ну роботу. Тому, особливої уваги потребують 
особи, без яких не може функціонувати орган 
пробації – персонал органу пробації, який пови-
нен володіти відповідними знаннями, навичками, 
уміннями для виконання покладених завдань. 
Права, обов’язки, відповідальність, правовий 
та соціальний захист персоналу органу проба-
ції визначаються в Законі України «Про про-
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бацію», зокрема вони мають право: перебувати 
на земельних ділянках, у жилих та інших при-
міщеннях громадян за їхньою згодою, а також 
на території і в приміщеннях підприємств, уста-
нов і організацій з повідомленням про це керів-
ника або уповноваженої ним особи; відвідувати 
суб’єктів пробації за місцем їх проживання, ро-
боти або навчання; викликати суб’єктів пробації 
до органу пробації та отримувати від них усні 
чи письмові пояснення, безоплатно отримувати 
у встановлений строк інформації, необхідної для 
здійснення його повноважень.

Таким чином необхідно визначити ким є офі-
цер пробації. Виходячи з положень Закону Укра-
їни «Про пробацію» не зрозуміло, що водночас 
він є: державним службовцем, соціальним пра-
цівником, який надає соціальні послуги як за-
судженим до альтернативних покарань, так і до 
позбавлення волі; соціальним працівником, який 
надає підтримку потерпілим від злочинів; посе-
редником між потерпілим та злочинцем; учас-
ником кримінального процесу, обов’язок якого 
полягає у наданні суду максимально повної соці-
ально-психолого-біологічної характеристики про 
особу злочинця у формі так званої досудової до-
повіді; соціальним працівникам, який обслуговує 
інші соціально-вразливі категорії населення.

У пенітенціарних службах таких європей-
ських країн як Норвегія, Голландія та Ірландія 
пріоритетним вважається підготовка офіцерів 
пробації до роботи з особами, яких відносять до 
груп підвищеного ризику, тобто з тими, хто може 
скоїти повторний злочин. В Англії та Уельсі, 
Бельгії, Данії, Норвегії, Франції та Швеції служ-
би пробації беруть активну участь у сфері пер-
винного попередження злочинності, запобіганню 
домашнього насильства, зловживань щодо дітей 
та попередженні наркоманії.

Все вище викладене вказує на те, що в Украї-
ні, при складанні навчальних програм підготовки 
офіцерів служби пробації, мають бути враховані 
не лише порядок виконання покарань у виді по-
збавлення права обіймати певні посади або займа-
тися певною діяльністю, громадських і виправних 
робіт, а й ті підходи до професійної підготовки, що 
мають місце в європейській практиці.

Погоджуємось з думкою А.В. Чоботок яка за-
значає, що для уникнення зазначених проблем, 
кримінально-виконавчу інспекцію, у майбутньо-
му – орган пробації, потрібно вивести з підрозділу 
Державної пенітенціарної служби України і ство-
рити Головне управління пробації, підпорядкував-
ши його Міністерству юстиції України [5, с. 322].

Найголовніше на даний час для функціону-
вання служби пробації – це підготувати пра-
цівників (офіцерів) служби пробації, визначити 
вимоги, які будуть пред’являтися до працівника 
(інспектора, офіцера) служби пробації при про-
ходженні конкурсу на роботу до служби, та роз-
робити систему підбору кадрів, наприклад, пе-
ред призначенням на посаду інспектора, офіцера 
служби пробації претендент обов’язково здає іс-
пит, бере участь у публічному конкурсі для за-
міщення цієї посади, має випробувальний термін 
при прийомі на роботу, а після затвердження на 
посаді зобов’язаний періодично проходити кур-
си підвищення кваліфікації та підтверджувати 
свою відповідність посаді.

В аспекті розширення переліку запобіжних 
заходів, не пов’язаних із позбавленням волі, 
ефективним останні десять років у країнах сві-
ту є використання електронних засобів контролю 
та надзору за засудженими як альтернативного 
заходу покарання. Так, у Швеції електронні брас-
лети обирають засуджені на строки до 3 міся-
ців – дрібні крадії та водії, які потрапили в ДТП. 
В Австрії електронні ножні браслети надівають 
на достроково звільнених, яких було засуджено 
до строків менше трьох років [6, с. 54–55]. Ціка-
вим є досвід Франції щодо використання елек-
тронних засобів контролю в профілактичних 
цілях, де парламентом було розглянуто законо-
проект, який (у разі його схвалення) дозволить 
суддям зобов’язувати осіб, причетних до вчинен-
ня статевих злочинів, носити електронні брасле-
ти протягом певного періоду навіть після відбут-
тя покарання з метою контролю та запобігання 
вчиненню нових протиправних дій [7].

З точки зору імплементації позитивного досвіду 
функціонування пенітенціарних систем зарубіж-
них країн заслуговують на увагу такі перспективні 
напрямки реформування, як: встановлення нових 
форм нагляду за засудженими з використанням 
електронних засобів контролю; організація постпе-
нітенціарного контролю за звільненими; формуван-
ня фонду постпенітенціарної допомоги звільненим 
з місць позбавлення волі; сприяння відкритості 
кримінально-виконавчої системи; залучення до ви-
конання допоміжних видів робіт волонтерів.

Висновки і пропозиції. Проведене досліджен-
ня дозволило зробити висновок, що під адміні-
стративною діяльністю кримінально-виконавчої 
інспекції щодо осіб, звільнених від відбування 
покарання слід розуміти систему комплексних 
заходів організаційного та виховного характеру, 
які спрямовані на проведення індивідуально-про-
філактичної роботи відносно цієї категорії осіб. 

Сьогодні діяльність такого органу як кримі-
нально-виконавча інспекція регламентується як 
Законами так і підзаконними нормативно-право-
вими актами, однак, в цих актах даний орган на-
зивається по різному. Так, у ст. 13 КВК Украї-
ни – орган пробації, а ст.ст. 6, 10 Закону України 
«Про державну кримінально-виконавчу службу 
України» – кримінально-виконавча інспекція. 
Головною відмінністю органу пробації від кримі-
нально-виконавчої інспекції є виконання: досу-
дової функції – проведення офіцерами пробації 
соціального дослідження про правопорушни-
ка, складання стосовно нього досудового звіту 
та присутність офіцера пробації на судовому 
засіданні; функції інтенсивної пробації – підго-
товка й проведення офіцерами пробації різнома-
нітних програм та тренінгів для осіб, які скоїли 
злочин; функції соціального контролю – прове-
дення офіцерами пробації соціальної роботи, яка 
передбачає різнопланові форми, та інші. 

Отже, для вирішення даних проблем, на нашу 
думку, необхідно розширити перелік повнова-
жень працівників органу пробації та доповнити 
ст. 19 Закону України «Про пробацію» положен-
ням, що під час здійснення нагляду персонал ор-
гану пробації має право: затримання засудже-
ного, який знаходиться в розшуку; застосування 
відповідно до законодавства фізичного впливу, 
спеціальних засобів, вогнепальної зброї.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ  
КАСАЕМО ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Аннотация
На основе анализа законодательства зарубежных стран, законодательной и отраслевой нормативно-
правовой базы по контролю уголовно-исполнительной инспекции за лицами, освобожденными от от-
бывания наказания, касается деятельности служб пробации, обосновывается необходимость внедрения 
в деятельность уголовно-исполнительной инспекции пробацийных форм. Осуществлен анализ взаимо-
действия уголовно-исполнительной инспекции с государственными и негосударственными органами 
и организациями по выполнению наказаний.
Ключевые слова: пробация, уголовно-исполнительная инспекция, контроль, надзор, лица, освобожден-
ные от отбывания наказания.
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WAYS OF IMPROVING THE ACTIVITIES  
OF CRIMINAL-EXECUTIVE INSPECTION  
FOR PERSONS ABOVE FROM PUNISHMENT

Summary
On the basis of the analysis of the legislation of foreign countries, the legislative and branch legal and 
regulatory framework for the supervision of the criminal-executive inspection of persons released from 
serving the sentence concerning the activities of probation services, the necessity of introducing probation 
forms into the activity of the criminal-executive inspection is substantiated. An analysis of the interaction 
of the criminal-executive inspection with state and non-government bodies and organizations on the exe-
cution of sentences is carried out.
Keywords: probation, criminal-Executive inspections, control, supervision, persons exempted from serving 
a sentence.
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ПРИВАТНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ:  
АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАКОНОДАВСТВА

Фотул В.В.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено дослідженню інституту приватного обвинувачення. Розглянуто особливості форму-
вання й етапи розвитку інституту приватного обвинувачення. Проведено порівняльне дослідження проце-
суального законодавства. Визначено ступінь повноти регламентації кримінального провадження у формі 
приватного обвинувачення в законодавстві України. Зроблено висновок про найбільш досконале закріп-
лення положень відповідно до проаналізованих правових актів.
Ключові слова: кримінальне провадження, обвинувачення, кримінальне провадження у формі приватного 
обвинувачення, історія кримінального процесу, приватні начала.

Постановка проблеми. Наявність інституту 
приватного обвинувачення в законодавстві 

України зобов’язує останню здійснити досконалу 
правову регламентацію в цій сфері. Ретроспек-
тивний аналіз правових приписів дасть змогу 
оцінити ступінь його визначеності в попередніх 
нормативних актах, а дослідження сучасного 
регулювання та майбутніх змін – оцінити, яке 
правове регулювання є найбільш деталізованим 
та приближеним до сучасних тенденцій і практи-
ки інших країн. Зіставлення окремих положень 
для порівняння, стане результатом виокремлен-
ня найбільш досконало регламентованих норм на 
кожному з етапів формування даного інституту 
і провести паралель з попереднім регулюванням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з особливостями функціо-
нування інституту приватного обвинувачення 
завжди залишалися в центрі уваги науковців. 
Серед дослідників даної інституції можна виді-
лити наступних: С.І. Перепелиця, Н.В. Малярчук, 
С.І. Катькало, А.Ю. Козленко, О.В. Єні, В.М. Юр-
чишин, С.О. Сорока, С.В. Давиденко, І.В. Діков, 
В.О. Гринюк, Г.В. Рось, О.А. Рябухіна та ін. Всі 
вищезазначені вчені досліджували норми чинно-
го законодавства України та наукові напрацю-
вання як вітчизняних, так і іноземних авторів.

Метою статті є дослідження історичного 
розвитку інституту приватного обвинувачення 
та проведення порівняльного аналізу окремих 
положень нормативних актів, прийнятих на різ-
них етапах розвитку кримінального процесу. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз інститу-
ту приватного обвинувачення неможливий без 
дослідження його історичного розвитку. Адже 
тільки в такому разі можна зрозуміти з якою 
метою його було запроваджено та регламенто-
вано законодавством багатьох країн і наскільки 
досконало це було зроблено в Україні.

Слід підкреслити, що вказаний інститут іс-
нує в багатьох країнах континентального права 
[8, с. 2]. Зокрема, в Кримінальному процесуаль-
ному кодексі (далі – КПК) Німеччини право ви-
сувати приватне обвинувачення обмежене колом 
правопорушень, визначених в § 374. Законодав-
ство визначає 14 складів злочинів, визначених 
у Кримінальному кодексі (далі – КК), а також 
порушення розділів 16-19 Закону «Про недобро-
совісну конкуренцію» та інших законів, які пося-
гають на право інтелектуальної власності. 

Не можливо не звернути увагу і на існуван-
ня інституту приватного обвинувачення в США. 
Право на приватне обвинувачення у федераль-
них судах було скасоване у 1981 році рішенням 
Верховного суду по справі Лікі проти Тіммерма-
на. На рівні штатів право на приватне обвину-
вачення було скасовано або обмежено рішенням 
судів штатів. У штаті Нью Джерсі, наприклад, 
приватна особа (лише адвокат з відповідною лі-
цензією) може виступати обвинувачем за відсут-
ності конфлікту інтересів, в тому числі фінан-
сових. У Пенсильванії для реалізації права на 
ініціювання кримінального провадження та при-
ватного обвинувачення необхідний дозвіл про-
курора штату. У разі відмови прокурора надати 
дозвіл особа може подати апеляцію [8, с. 5]. 

Історію формування та розвитку інституту 
приватного обвинувачення в Україні, умовно, 
можна розділити на декілька етапів, що зумов-
люють співвідношення публічних і приватних за-
сад у кримінальному судочинстві у той чи інший 
період часу [7, с. 184]. 

На початковому етапі розвитку кримінально-
го процесу в ньому переважали приватні засади. 
Досліджуючи період родового строю у суспіль-
стві, Н.В. Малярчук зазначив, що вигнання чле-
на родової общини, який вчинив особливо тяжке 
порушення умов існування цієї общини, можна 
вважати формою здійснення обвинувачення при-
ватного характеру. На його думку, кожний про-
ступок члена родової общини негайно ставав 
відомим усім родичам, які і здійснювали обви-
нувачення, яке, і мало саме приватних характер.

Переважання приватних засад на початко-
вих етапах становлення кримінального процесу 
І.А. Тітко пояснює тим, що в період зароджен-
ня держави та права панував приватноправовий 
погляд на злочин із причин відсутності на той 
час уявлення про суспільну шкоду та суспільні 
інтереси. До того часу, поки злочин розглядався 
як образа, засобами захисту був наділений сам 
потерпілий. 

У міжродових конфліктах засобом вирішен-
ня спору була кровна помста, що застосовува-
лася у разі нанесення будь кому з членів роду 
образи членом іншого роду. Протягом розвитку 
суспільства така форма боротьби з порушеннями 
прав поступово змінювалася державним осудом. 
Уже в перших договорах великих князів русь-
ких Олега та Ігоря з візантійськими імперато-
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рами у X ст. кровна поста допускалася тільки 
у випадку оголошення особи винною у вбивстві 
судом. Практично саму у цей період часу заро-
джується та формується інститут приватного об-
винувачення [7, с. 184–185].

Приватне обвинувачення – це історично пер-
ший спосіб кримінального переслідування. Саме 
приватне обвинувачення лежить в основі такого 
історичного типу кримінального судочинства, як 
обвинувальний процес у своєму первісному ви-
гляді. У той час, коли ще не існувало розподілу 
на кримінальне та цивільне судочинство і навіть 
у теорії не йшлося про якійсь інші види судово-
го процесу, тільки звернення до суду заявника 
і було єдиним способом ініціювання судового про-
цесу щодо правопорушника. Незалежно від того, 
якого характеру правопорушення мало місце, 
саме особа, права якої постраждали, і була обви-
нувачем у суді, доказувала свою правову позицію, 
здійснювала розшук обвинуваченого [3, с. 224].

На території України на законодавчому рівні 
приватне обвинувачення було вперше закріплено 
у Руській правді, де були встановлені особливос-
ті здійснення приватного обвинувачення, зокре-
ма, що справа розпочинається на підставі позову; 
позивач самостійно підтримує своє обвинувачен-
ня; сторони самостійно збирають і подають до-
кази, які формально підтверджують пред’явлені 
суду вимоги [7, с. 185]. 

Як зазначає І.В. Діков, процес, який застосо-
вувався на теренах сучасної України, мав при-
ватно-розшуковий характер. Справа могла бути 
розпочата лише за скаргою (чолобитною) по-
терпілого, його родичів або представників роду. 
А безпосереднє зародження диференціації зло-
чинів на категорії залежно від суспільної зна-
чущості, охоронюваного об’єкта та суб’єкта 
посягання відбувається у період феодальної роз-
дробленості (XII–ХIV ст.).

Чітке визначення злочинів, провадження 
в яких здійснювалося у приватному порядку було 
визначено у Статуті кримінального судочинства 
1864 року [2, с. 110]. В даному документі було ви-
значено наступні злочини, провадження по яким 
здійснювалося на приватних засадах: образа гід-
ності, наклеп; повідомлення іншим про заразну 
хворобу, що походить від неподобства; погрозу 
здійснення будь-яких насильницьких дій, в тому 
числі погроза позбавлення життя чи підпалу, 
тощо. У порядку приватного обвинувачення мо-
гли розслідуватися і такі більш тяжкі злочини, як 
крадіжка, шахрайство, якщо вони були вчиненні 
між подружжям чи близькими родичами. 

Кримінальний процесуальний кодекс України 
1960 року встановлював перелік кримінальних 
правопорушень, притягнення до відповідаль-
ності за які здійснювався виключно за скар-
гою потерпілого. Заява повинна бути подана до 
уповноваженої особи протягом строку давності 
притягнення до відповідальності за конкретне 
правопорушення. Як зазначає С.І. Перепелиця, 
з позиції принципу публічності, за часи дії КПК 
1960 р., можна було виокремити три групи кри-
мінальних справ: справи публічного, приватного 
і приватно-публічного обвинувачення. 

До справ приватного обвинувачення належа-
ли злочини, передбачені ч. 1 ст. 27 КПК 1960 р. 
У цій категорії справ на всіх етапах провадження 

рушійною силою до виникнення, зміни або при-
пинення правовідносин було виявлення приватної 
особи (потерпілого). Справи приватно-публічного 
обвинувачення були передбачені в ч. 2 ст. 27 та  
ст. 272 КПК 1960 р. Особливість даної категорії 
справ пов’язана з тим, що рушійною силою до 
початку провадження була воля приватної особи 
(справа порушувалася тільки за скаргою потерпі-
лою особи або власника (співвласника) юридичної 
особи приватного права, якій завдано шкоду), а 
далі «вмикався» публічний (державно-владний) 
механізм: провадилося досудове розслідуван-
ня, обвинувачення в суді підтримував прокурор 
і примирення обвинуваченого з потерпілою особою 
або з власником (співвласником) юридичної особи 
приватного права не було підставою для закриття 
кримінальної справи [5, с. 71]. Всі інші справи на-
лежать до категорії справ публічного обвинува-
чення, і, відповідно до ст. 4 КПК 1960 р. суд, про-
курор, слідчий і орган дізнання були зобов’язані 
в межах своєї компетенції порушити криміналь-
ну справу в кожному випадку виявлення ознак 
злочину, вжити всіх передбачених законом захо-
дів до встановлення події злочину, осіб, винних 
у вчиненні злочину, і до їх покарання.

Втім, слід зазначити, що термін «приватне 
обвинувачення», не згадується в жодному кри-
мінально-процесуальному законодавстві Україні 
і не визначається ні в одному з проектів. Дана 
прогалина стала наслідком відсутності серед 
учених єдиної думки з приводу формулювання 
цього поняття. Як влучно зазначив А.Ю. Коз-
ленко, ці протиріччя пов’язані з тим, що деякі 
дослідники з питань приватного обвинувачення 
розуміють його як особливий порядок розгляду 
справ цієї категорії, або як форму спрощеного 
провадження в межах диференціації криміналь-
ного процесу. Автор врахував аргументовані до-
води інших науковців і сформулював наступ-
не визначення: «Приватне обвинувачення – це 
твердження про вчинення певною особою діяння, 
передбаченого законом України про кримінальну 
відповідальність, та кримінальне переслідування 
за вчинення яких передано державою на роз-
суд потерпілої особи, яке висунуте за наявності 
заяви потерпілого або його законного представ-
ника і реалізується в рамках спеціальної право-
вої процедури» [4, с. 105]. На нашу думку, воно 
є найбільш досконалим.

Відмінність даного виду обвинувачення від 
публічного полягає в тому, притягнення до відпо-
відальності за злочини, не здійснюється виключ-
но за скаргою потерпілого, а процесуальну діяль-
ність вже здійснюється прокурором, яка полягає 
в доведенні перед судом обвинувачення з метою 
забезпечення кримінальної відповідальності осо-
би, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Діюче законодавство, а саме КПК 2012 р. від-
носить до категорії приватного обвинувачення 
понад шістдесят складів злочинів. Зовсім нещо-
давно, а саме 6 грудня 2017 року, було прийня-
то Закон України «Про внесення змін до Кри-
мінального та Кримінального процесуального 
кодексів України з метою реалізації положень 
Конвенції Ради Європи про запобігання насиль-
ству стосовно жінок і домашньому насильству 
та боротьбу з цими явищами» (далі – ЗУ «Про 
внесення змін…»), що набуде чинності з 11 січня 
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2019 року і яким будуть внесені зміни до інсти-
туту приватного обвинувачення.

Доречним буде проведення порівняльного до-
слідження норм КПК 1960 р., КПК 2012 р. та  
ЗУ «Про внесення змін…» 2017 р., яким буде вне-
сено зміни до даної інституції, з метою здійснен-
ня аналізу повноти регламентації особливостей 
інституту приватного обвинувачення. Для зруч-
ності будемо виділяти критерії порівнянь.

Кількість злочинів, які можуть розслідувати-
ся. Стаття 27 КПК 1960 р. встановлює одинадцять 
складів злочину притягнення до кримінальної 
відповідальності за які відбувається не інакше як 
за скаргою потерпілого. Це були злочини, які не 
становили значної суспільної небезпеки. Ймовір-
но, таке вузьке коло злочинів пов’язане з пере-
вагою на тому етапі інтересів держави над інтер-
есами приватними. 

КПК 2012 р. виділив дані відносини у окремий 
інститут. Стаття 477, значно розширила перелік 
кримінальних правопорушень, притягнення до від-
повідальності за які здійснюється виключно за скар-
гою потерпілого. Діюче законодавство відносить до 
категорії приватного обвинувачення понад шістде-
сят складів злочинів. Слід зазначити, що наявність 
великої кількості злочинів, що можуть розслідува-
тися виключно за заявою потерпілого, неодноразово 
піддавалися критиці науковців. З такою критикою 
варто погодитися, оскільки суспільна небезпечність 
окремих злочинів, а саме зараження венеричною 
хворобою, завдання середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень, побоїв і мордування, викрадення лю-
дини, шахрайство та ін., надзвичайно велика, адже 
вони загрожують основоположним суспільним цін-
ностям і становлять для них небезпеку.

ЗУ «Про внесення змін…», прийнятий 
в 2017 році, доповнює визначені в першому пунк-
ті склади злочинів наступними: ст. 126  домашнє 
насильство, ст. 134 незаконний аборт або стери-
лізація, ст. 1512 примушування до шлюбу, ч. 1  
ст. 153 сексуальне насильство. Крім того, зазначе-
ний нормативно-правовий акт передбачає виклю-
чення пунктів 2 і 3 зі ст. 477 КПК. Можна при-
пустити, що законодавець врахував обґрунтовану 
критику науковців і саме це стало наслідком до 
звуження кола злочинів, яких, згідно з новою ре-
дакцією, тепер буде нараховуватись не більше 45. 

Характеристика правопорушень. КПК 
1960 року застосовував даний вид провадження 
щодо злочинів, які не становлять значної сус-
пільної небезпеки, до яких, згідно з нормами КК 
України не застосовувалися санкції у вигляді 
позбавлення волі. В КПК 2012 року було роз-
ширено перелік цих проваджень до злочинів не-
великої, середньої тяжкості та тяжких злочинів, 
критерієм для розмежування яких став строк 
позбавлення волі. Крім того, почали враховува-
тись зв’язки, які об’єднували потерпілого з пра-
вопорушником, а саме сімейні та трудові. Втім, 
ЗУ «Про внесення змін…» передбачає усунення 
такої характеристики правопорушень, як наяв-
ність зв’язку між сторонами. 

Вбачається доцільним при віднесенні злочинів 
до категорії приватного обвинувачення врахову-
вати їх тяжкість. А саме – чим вища його сус-
пільна небезпечність та шкідливість, тим більш 
обґрунтованим буде виключення даного злочину 
з числа тих, які можуть розпочинатися виключно 

за заявою потерпілого. Втім, як зазначає С.І. Пе-
репелиця, врахування певних взаємин між пра-
вопорушником і потерпілим (подружні, родинні 
зв’язки тощо) здатні, так би мовити, підвищити 
«концентрацію приватності» кримінально-право-
вого конфлікту, навіть не зважаючи на ступінь 
тяжкості злочину.

Досудове розслідування. Відповідно до норм 
КПК 1960 р. скарга, згідно з якою починалося 
провадження, повинна бути подана відразу до 
суду, що виключало, відому в наш час, стадію 
досудового розслідування. Тобто, органи слідства 
не сприяли потерпілій особі у збиранні доказів 
на підтвердження чи спростування вини право-
порушника.

Елементи публічності, а саме, повноваження 
органу досудового щодо початку провадження 
та проведення досудового розслідування, і звер-
нення до суду з обвинувальним актом прокурора, 
з’явилися в приватному обвинуваченні шляхом 
внесення змін до КПК в 2012 році. Відповідно до 
нововведень, після подання особою заяви почина-
лося досудове розслідування, яке відбувалося на 
загальних підставах. Запровадження даного поло-
ження здається умотивованим, адже саме таким 
шляхом можна провести повне, всебічне і неупе-
реджене дослідження обставин провадження. 

Слід погодитися з тим, що введення обов’язкового 
досудового розслідування в провадженнях у фор-
мі приватного обвинувачення є важливим кроком 
у напрямку реформування кримінального процесу, 
що забезпечить гарантування реалізації права по-
терпілого на доступ до правосуддя. Дане положен-
ня також підкреслює пріоритетність забезпечення 
права особи в державі.

Висновок. На підставі викладеного можна 
зробити висновок, що кожен етап формування 
мав свою специфіку, а сучасне розуміння при-
ватного обвинувачення в Україні відмінне від 
класичного, оскільки даний інститут поєднує 
приватні і публічні засади, які мають всі ознаки 
приватно-публічного обвинувачення, що було ви-
значено в КПК 1960 р. Зокрема, на нашу думку, 
намічена тенденція зменшення кількості злочи-
нів, які можуть розслідуватися в порядку при-
ватного обвинувачення простежується в ЗУ «Про 
внесення змін…» від 2017 року, що наближує 
Україну, в регулюванні даної сфери відносин, до 
міжнародних звичаїв регламентації відповідних 
норм. Крім того, якісна характеристика право-
порушень, за якими починається провадження, 
здається більш досконалою в КПК 1960 р., адже 
законом відносено до цієї групи ті злочини, які 
не становлять значної суспільної небезпеки. Що 
вбачається найбільш аргументованим та вмо-
тивованим, оскільки суспільна небезпечність 
і шкідливість окремих правопорушень є над-
звичайно високою. В свою чергу, запровадження 
в КПК 2012 року обов’язкової стадії досудового 
розслідування для всіх проваджень у формі при-
ватного обвинувачення, є основою для повного, 
всебічного та неупередженого вирішення спра-
ви, що окрім того, підтверджує пріоритетність 
забезпечення прав особи державою, а внесення 
змін до Кримінального та Кримінального проце-
суального кодексів України, формулюють вірний 
вектор і позитивну тенденцію розвитку інститу-
ту приватного обвинувачення.
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ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ:  
АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация
Статья посвящена исследованию института частного обвинения. Рассмотрено особенности формиро-
вания и этапы развития института частного обвинения. Проведено сравнительное исследование про-
цессуального законодательства. Определена степень полноты регламентации уголовного производства 
в форме частного обвинения в законодательстве Украины. Сделан вывод об наиболее совершенном 
закреплении положений в соответствии с проанализированными правовыми актами. 
Ключевые слова: уголовное производство, обвинение, производство в форме частного обвинения, исто-
рия уголовного производства, частные начала. 
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PRIVATE PROSECUTION:  
ANALYSIS OF HISTORICAL DEVELOPMENT AND LEGISLATION

Summary
This article is concerned with the investigation of institution of private prosecution. The peculiarities of  
the formation and stage of the development of the private prosecution institute were considered. Com-
parative research of the procedure legislation was analyzed. Completeness degree of the regulation of 
criminal proceedings in the form of a private prosecution in the legislation of Ukraine was determined.  
The conclusion was made about the most ideal consolidation of the provisions in accordance with  
the analyzed legal acts.
Keywords: criminal procedure, prosecution, criminal proceeding through private prosecution, history of 
criminal proceedings, private beginning.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF EXPORT OF GOODS AND SERVICES PRODUCTION

Bihus M.M.
Lviv Institute of Economics and Tourism

The importance of exports of goods and services production with a high part of added value and without it 
is considered. The recommendations on the realization of economic knowledge and tools to support exporters 
that exist in other European countries are given. The export activity of the national economy subjects is ana-
lyzed. The conclusions are made and appropriate recommendations on the problems and prospects of exports 
of goods and services production are given. The examples of creative leaders in attracting foreign investment 
into the economics of western region are given.
Keywords: export, investment, transaction costs, raw material, added value, potential growth, development 
resources, sales markets, goods and services production, conjuncture of basic material markets, high-tech 
production, insurance of export operations, investment and innovation projects.

Formulation of the problem. By its nature, 
economy either increases or decreases. Be-

tween those, there is a deep division in which every 
nation, every people must decide whether to be-
come rich and prosperous or poor and backward. 
This divide is caused by the ability of economic ac-
tivity to generate the declining or increasing return.

The essence of activity with decreasing return 
is that when increasing the output, a decrease in 
the impact factors of production is made, i.e. re-
ducing of the marginal productivity of these fac-
tors. Such efficiency is characteristic for the ex-
traction of minerals, tourist business, agriculture 
and processing with low value added, i.e. for the 
production of assets belonging directly to nature. 
States that remain trapped in the diminishing re-
turns usually export raw materials and are obliged 
to import products with high added value and as 
a result the poverty is deepened and preserved.

The peculiarity of the types of economic activity 
with the growing return that lies in the expansion 
of the scope of goods and services production leads 
to lowering the unit costs and the increase of re-
turn on additional manufacturing factors. The de-
velopment of such production and export of their 
products affect the economy through workforce de-
velopment, job and household income growth, the 
multiplier effect on other sectors and stabilizes the 
exchange rate, revenue growth for the owners of 
such business and increase revenue to the budget. 
States, which have seized an increasing return, 
create a strong foundation for starting a spiral of 
self-accelerating growth. This includes manufactur-
ing industry with competitive technologies, high-
tech sector of economics, the sphere of intellectual 
services, including IT-industry and so on.

Analysis of recent research and publications. 
Considerable attention concerning is paid to the 
problems that prevent the formation and develop-
ment of exports of goods and services production in 
the works by the following scientists: Bahrov I.V., 
Butynets F.F., Hranovskyi V.H., Hrebelnyk O.P., 
Dakhno I.I., Dudchenko M.A., Kozyk V.V., Kyry-

chenko O.A., Kuzmenko S.S., Mykolska N.Ya., Mel-
nyk O.H., Linnyk V.H. and others. However, not 
enough attention is paid to the actual problems of 
raw export orientation of the countries and pros-
pects of their development.

Highlighting the unsolved parts of the gener-
al problem. Today, most of domestic scholars and 
political scientists tend to believe that the sharp 
drop in Ukrainian exports (goods and services) 
in the years 2015–2016 is a result of the glob-
al financial crisis, the annexation of the Crimea 
and military-political conflict in Eastern Ukraine.  
So, the search of the major problems, in the con-
text of continuous and systematic monitoring of 
goods and services sales abroad, will facilitate rap-
id decision making by the government agencies for 
possible adverse changes in foreign trade and pay-
ment balance of the country. However, given that 
the problem of analyzing the existing problems in 
Ukraine's foreign trade remains permanently open, 
further study and monitoring require the prospects 
of exports of goods and services production.

Formulation of the purposes of the paper  
(establishing the objective). The purpose of this 
paper is to study the problems and prospects of 
goods and services production in the context of 
Ukraine's export potential, determining strategic 
orientations of its development and practical meas-
ures of improvement, given the dynamic market 
environment and European integration vector of 
its foreign policy.

The main material research. Real resource of 
the state economy development in the context of 
the indicated, may be its export potential. Ukrain-
ian scientist Dorohuntsov S.I. determined that 
the export potential is the volumes of goods and 
services that can be made in economic and social 
spheres and sold on world markets to the maxi-
mum benefit for the country [5, p. 957]. But you 
need to practice such basic tenets of the market as: 
continuously develop and produce new products; 
implement them effectively onto foreign markets; 
constantly monitor new sales markets.
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The current structure of production and ex-
port amounts do not meet Ukraine's potential in 
the global economy. Ukraine, population of which 
is 0.7% of the world population, has a major indus-
trial and natural resource potential, but dispropor-
tionately low share of world exports – about 0.2%. 
While in Italy, Japan, UK, exports of goods and 
services is about 3 thousand US dollars per capita, 
in Ukraine – less than 0.3 thousand US dollars. The 
main factor behind this is the low competitiveness 
of the exported products and its great part of raw 
materials component. As to the first, in the Ukrain-
ian reality fair, transparent and open competition is 
virtually absent, or at best has "gentleman" char-
acter. To overcome all of this, consistently tough 
but fair and transparent competition in education, 
research and production is necessary as well as effi-
cient and rational use of available scientific, techni-
cal and economic potential, large-scale development 
of international cooperation and clustering.

The growth of the Ukrainian economy in the 
short term perspective is possible due to many fac-
tors and in particular the recovery of exports from 
value added and proper flow of new investment, 
including and state. But the distribution of invest-
ment statehood can only be trusted to not corrupt 
officials. This type of system implementation of 
the declared opens access to the new markets, im-
proves conditions for the interstate trade in goods 
and services, enhances cooperation and clustering 
with foreign enterprises, reduces transaction costs 
of international cooperation, etc.

As for the internal domestic market, it doesn’t 
have the significant resources. In Ukraine, a little 
bit of savings, income level is small, so it is needed 
to look for the ways to stimulate exports. Firstly – 
it is export of the quality products from metal, 
agriculture, IT technologies, transport services and 
other goods and services with high added value. 
That is what will pull the national economy out 
of crisis pit. To establish itself well in this area, 
you need to properly set priorities in the political 
sphere and the economic policy of Ukraine.

According to the forecasts of the World bank, if 
the implementing of real reforms continue, Ukraine 
is expected to have economic recovery and growth in 
gross domestic product (GDP) by around 1% in 2018, 
and in 2019 – by 2.1%. Since the index HDI (Hu-
man Development Index) which is calculated by the 
UN based on the GDP per capita and living stand-
ards, Ukraine ranked 81st in the world; at the end 
of 2015 GDP fell to 90.6 billion USD (with 183 billion 
dollars in 2013), and the national income per capita 
(GNI – Gross National Income per capita) amount-
ed to 2.6 thousand dollars (which is almost GNI of 
Honduras – 2.3 thousand dollars). In this economic 
decline, the GDP growth to 2.2% in 2016 is in fact the 
conservation of crisis, devastation and backwardness 
rather than macroeconomic stabilization [2].

For Ukraine, the importance of exports demon-
strates its share in GDP. In 2014 it was almost 50%. 
Comparing it with individual EU member states, 
we can say that Ukraine has considerable potential 
for growth of this indicator. But the main thing 
is how to turn this potential into real resource of 
the development. In this regard, the need to pay 
attention to the financial tools to support export-
ers in neighboring European countries, the Baltic 

states, of course, taking into account the specifics 
of Ukrainian economy (geography, environment, 
cultural heritage, acquired traditions, mentality of 
the population etc).

Based on Derzhkomstat exports of goods and 
services in Ukraine in 2016 amounted to 44.885 bil-
lion US dollars, imports – 44.548 billion US dollars. 
Compared to 2015 exports declined by 4.1% and 
imports increased by 3.7%. The positive balance of 
foreign trade amounted to 337.3 million US dol-
lars. In 2015 Ukraine exported domestic products 
to 224 countries, the main markets can be seen in 
the dynamics (Figure 1).

 

33,5% 

33,2% 

20,4% 

12,9% 

Asia

Europe

CIS

Other markets

Fig. 1 The main sales markets  
of goods and services in 2015

Source: developed by the author according to [2]

Almost 3/4 of export of goods is formed from 
the emerging sectors – agriculture, metallurgy and 
mechanical engineering. Commodity export of these 
areas is represented by raw materials and products 
of low processing level. For example, almost 15% of 
total exports and 40% of foreign exchange earnings 
is accounted for crops, and for the products made 
of them – only 6.3%. However, Ukraine ranks the 
first in the world in the export of sunflower oil, the 
second – of the grain, the third – of corn.

In the structure of exports of services,  
the largest volumes were accounted for transpor-
tation services – 54.8% of total services export, in 
the field of telecommunications, computer and in-
formation – 15.9%, the processing of material re-
sources – 11.1% and business – 8.2%. Dynamics of 
the main sales markets for services (Fig. 2).
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Fig. 2. The main sales markets for services in 2015 [1]
Source: developed by the author according to [2]

Export activities should play the key role in 
overcoming low GDP indicators, and not means of 
raw material direction. This is because the raw ma-
terials export orientation of the country, especially 
in times of economic crisis will frustrate any expec-
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tations, designed to profit by quantitative indica-
tors. Such situation is explained by the fact that sci-
ence and technology component in it is really tiny, 
and the role of nature in its creating is much larger 
than the one of the creative producers. Hence ex-
port activities should be based on producing quality 
products that are high in added value.

The raw materials export orientation of the 
economy provides benefits only under favorable 
market conjuncture, but at the same time contains 
the danger of economic instability. Specialization in 
exporting of mono-product (raw materials) is eco-
nomically risky business, because it increases the 
vulnerability of the state in the sphere of foreign 
economic relations. After changing or worsening of 
the market conditions the state may be in crisis.

However, commodity exports – is the easiest, 
fastest and cheaper way to profit. Though the 
wealth from exports of natural resources increases 
in exporter the irresponsibility of the contracts of 
delivery and enables quick and easy profit mak-
ing. The raw materials export is mainly based on 
non-renewable mineral resources, the vulnerabil-
ity of the domestic economy from global fluctua-
tions of commodity markets. So, the benefits are 
short-term, unstable and risky.

We know that the price of the national cur-
rency (UAH, hryvnia) is rigidly tied to raw ma-
terials conjuncture. However, the raw material is 
currently the main export commodity of Ukraine. 
As solid statistics say, over the past 20 years, all 
currency crises in Ukraine took place in the fall in 
the world commodity prices for the raw materials 
[3]. Hence, the raw materials currencies (soft) have 
a birth defect – dependence on the demand of the 
world's largest economies.

The best scenario regarding the vector of dy-
namics of hryvnia is a way out of raw materials 
lethargy. And the most important task in this re-
spect is the fight against domestic corruption. And 
if hryvnia is destined to have the so called raw 
material fate, it will annually lose up to 15 percent 
of its value against the dollar.

By international standards, the Ukrainian econ-
omy is small. Thus, in 2015 its weight in world 
GDP reached only 0.1%. The reason is specializa-
tion in cheap raw materials. A proportion of ex-
pensive high-tech products is less than 6% of do-
mestic GDP. In the same framework is exporting 
of high-technological Ukrainian products. It is not 
surprising, because for several years in Ukraine 
dominated economic model that is targeted on get-
ting immediate profit solely by exports of raw ma-
terials and the use of cheap labor. And as a result, 
we have now indifferent attitude of owners to the 
science and innovation, lack of ties of the scientif-
ic area with production, prevailing outdated re-
source, energy and fund using technology [4].

Consequently, the economic pulse in Ukraine 
is formed by the world raw materials markets.  
With their rising, its GDP, stable finances, hryvnia 
and the budget grow. With their fall, output declines, 
the quality of production decreases, and accordingly 
difficulties with access to European markets begin.

Today modern market exporters face the al-
ready well-known problems:

– imperfection of financial support of the ex-
porters;

– no workable system of national export credit;
– no real system of credit insurance;
– lack of access to trade financing;
– low level of production technologies;
– low qualification of workers;
– difficulties in identifying potential sales mar-

kets and buyers;
– inadequate products quality with internation-

al technological requirements and standards;
– problems of access to the imported resources 

required for the manufacture of products for ex-
port etc.

The priority tasks towards the attempts to 
solve existing problems in export at the national 
level should include:

– modernization of the legal framework, which 
must, in addition to export promotion clearly and 
specifically outline the main areas of support to 
national exporters;

– formation of funding programs of investment 
and innovation projects for the development of ex-
port-oriented enterprises;

– creation of regional programs and government 
credit support warranty for the companies which 
have clearly seen strategic plan for exports devel-
opment by high technology and innovative products;

– credit insurance from commercial, economic 
and political risks to protect exporters;

– creation of national leasing, outsourcing com-
panies, which would facilitate more effective export 
orientation of the national companies and others.

Not only Ukraine's GDP, the budget and inter-
national reserves depend on the amount of exports 
of raw materials and external price level. No less 
closely related is the inflation, unemployment and 
the state rate of hryvnia. So we can safely say that 
all key indicators of the national economy depend 
on one indicator. At present the main direction of 
development of Ukrainian economy is a way out 
of resource dependence. Any "economic miracle" 
is a shift from the production of raw materials to 
final products of high technology. Of course, it's 
a bumpy ride. But only those go through it who 
wants it despite the internal problems, lack of cap-
ital, lack of a favorable investment climate, mili-
tary conflicts and political misunderstanding.

Conclusions and suggestions. So, in order to give 
a new breath of the national economy and provide 
an output of domestic business to EU markets, the 
government has to implement numerous measures, 
including the necessity to create institutional units 
with financial support of exports. These institutions 
may be specialized bank for export credit or export 
insurance agency that will reduce risks and will insure 
export transactions. Secondly, to strictly control the 
export of unprocessed raw materials. Such measures 
would stimulate exports, manufacturing production, 
in which the role of the nature would be cross-cov-
ered with the scientific and technological component.

These national projects as raw export orienta-
tion of national economy to the development of in-
dustrial infrastructure require large investments.  
At present, significant internal sources of invest-
ment referred to in Ukraine virtually none. Since 
it requires not only a large amount of investments 
in the economy, but the creative and artistic use. 
So, the lion's share of work to attract foreign in-
vestment necessary for the implementation of these 
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projects account for local authorities of any level.  
And this, in the current poor investment climate de-
pends on the creativity and artistic skills of the lea-
ders of the region. This example demonstrates lea-
ders of the Western territories. They actively attract 
foreign investors, create joint ventures, preparing 
and providing sites for high-tech industries of logis-
tics undecided produced. So perfect and competent 
regional economic policy of local authorities is the 
foundation of an attractive investment climate.

In addition, the Western region of Ukraine are 
characterized by a significant number of partici-
pants of foreign economic activity (FEA) and joint 
ventures (JV 35% of the country). With the wid-
er regional powers in the field of foreign trade 
activities and strengthening of state protectionism 

regarding domestic exporters manufacturers in 
the future we should expect an increase in ex-
ports in the region, of course, with higher added 
value. Today in the Western region ignites further 
liberalization of foreign trade, accelerating market 
transformation of the economy.

Consequently, investment and innovative pro-
jects is the key to converting existing problems in 
Ukraine into the real new opportunities. This key 
is present in "public hands", only with this key 
one can create an effective mechanism for the de-
velopment and implementation of export potential. 
There is no alternative investment and innovative 
way of development in Ukraine. Export invest-
ment and innovation policy can become the basis 
for new growth Ukrainian economy.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Анотація
Розглядається значення експорту продукції товарів і послуг з великою часткою доданої вартості і без 
неї. Даються рекомендації щодо пізнання і реалізації економічних інструментів підтримки експортерів, 
які існують у сусідніх європейських країнах. Аналізується експортна діяльність суб’єктів вітчизняної 
економіки. Розроблені висновки та надані відповідні рекомендації щодо проблем та перспектив екс-
порту продукції товарів та послуг. Подаються приклади діяльності креативних керівників із залучення 
іноземних інвестицій в економіку західноукраїнського регіону.
Ключові слова: експорт, інвестиції, трансакційні витрати, сировина, додана вартість, потенціал зрос-
тання, ресурси розвитку, ринки збуту, продукція товарів та послуг, кон’юнктура сировинних ринків, 
наукомістке виробництво, страхування експортних операцій, інвестиційно-інноваційні проекти.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Аннотация
Рассматривается значение экспорта продукции товаров и услуг с большой долей добавленной стоимости 
и без нее. Даются рекомендации по познания и реализации экономических инструментов поддержки экс-
портеров, которые существуют в соседних европейских странах. Анализируется экспортная деятельность 
субъектов отечественной экономики. Разработанные выводы и даны соответствующие рекомендации по про-
блемам и перспективам экспорта продукции товаров и услуг. Подаются примеры деятельности креативных 
руководителей по привлечению иностранных инвестиций в экономику западноукраинского региона.
Ключевые слова: экспорт, инвестиции, трансакционные издержки, сырье, добавленная стоимость, потен-
циал роста, ресурсы развития, рынки сбыта, продукция товаров и услуг, конъюнктура сырьевых рынков, 
наукоемкое производство, страхование экспортных операций, инвестиционно-инновационные проекты.



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

277

© Бурак І.О., Гиршкан Р.Р., 2018

УДК 338.2

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бурак І.О., Гиршкан Р.Р.
Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету

Статтю присвячено дослідженню актуальних питань удосконалення інформаційного забезпечення. Визна-
чено місце аналізу в процесі управління оборотними активами. Систематизовані аналітичні можливості 
чинної форми балансу суб’єктів господарювання. Визначені напрями оптимізації структури балансу з 
метою забезпечення вищого рівня його інформаційної місткості. Узагальнена система показників ефектив-
ності використання оборотних активів.
Ключові слова: оборотні активи, інформаційно-аналітичне забезпечення, фінансова звітність, структура, 
елементи оборотних активів, ліквідність. 

Постановка проблеми. Для забезпечення 
процесів створення та реалізації продук-

ції на ринку у торговельних та виробничих під-
приємств існує об’єктивна необхідність володіти 
певними матеріальними та грошовими ціннос-
тями, необхідними для обслуговування процесів 
виробництва та обігу товарів. Сукупність мате-
ріальних та грошових цінностей, які обслугову-
ють господарський процес, цілком споживаються 
протягом одного виробничого циклу, називається 
оборотними активами підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідження різних аспектів обліку та аналізу 
оборотних активів підприємства представле-
не в працях таких відомих вчених, як: Напа-
довська Л.В. [1], Осьмірко І.В. [12], Синиця Т.В. 
[12]. До нормативної бази, використаної при до-
слідженні теми статті, відноситься: Податковий 
кодекс України [6], Закон України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Украї-
ні» [10], Інструкція про застосування Плану ра-
хунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій підприємств 
і організацій [2], НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» [5], П(С)БО 9 «Запаси» [7], 
П(С)БО 15 «Дохід» [8], П(С)БО 16 «Витрати» [9], 
Лист Міністерства фінансів України «Про облі-
кову політику» [11].

Постановка проблеми. Метою дослідження 
є всебічне вивчення інформаційно-аналітичного 
забезпечення управління оборотними активами 
суб’єкта господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В процесі господарської діяльності оборотні ак-
тиви безперервно і послідовно змінюються. Гро-
шова форма активів підприємства перетворю-
ється в матеріальну (виробничі запаси), яка при 
здійсненні технологічного процесу господарської 
діяльності матеріалізується у готову продукцію 
або товар для покупців, які відповідно реалі-
зуються, суб’єкт господарювання через систе-
му розрахунків отримує виручку і відшкодовує  
(повністю, частково) витрачені виробничі запаси 
та інші спожиті ресурси й формує фінансовий 
результат [12, с. 226].

Оборотні активи – це сукупність економічних 
ресурсів підприємства, що знаходяться в по-
стійному кругообігу, змінюють свою матеріаль-
ну форму впродовж одного операційного циклу  

(одного року) та в повному обсязі переносять свою 
вартість на виготовлену продукцію [4, с. 147].

Важливим напрямком управління оборотними 
активами є управління процесом їх формування, 
причому, забезпеченню оптимальності їх складу 
та структури належить чільне місце. Від раціо-
нальності їх розміщення та ефективності вико-
ристання у великій мірі залежить успіх підпри-
ємства. Тому, в процесі аналізу потрібно звернути 
увагу , насамперед, на склад і структуру оборот-
них активів, розміщення їх у сфері виробництва 
і обігу, ефективність використання, а також роз-
глянути окремі групи оборотних активів, що здій-
снюють найбільш істотний вплив на платоспро-
можність і фінансову стійкість підприємства.

Основним джерелом інформації для аналізу 
складу та структури оборотних активів є форма фі-
нансової звітності №1 «Баланс (Звіт про фінансовий 
стан)», методичні засади складання якої регулюєть-
ся нормативним документом – НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» [5]. У чинній фор-
мі балансу усі статті згруповано за їх економічним 
змістом у трьох розділах активу та чотирьох розді-
лах пасиву, які мають відповідну назву.

Структура оборотних активів (табл. 1) вивча-
ється за їх розміщенням у сферах постачання 
(виробничі запаси), виробництва і формування 
об’єктів діяльності (незавершене виробництво, 
готова продукція, товари), розрахунків (векселі 
одержані, дебіторська заборгованість, витрати 
майбутніх періодів) і запасу грошових коштів 
(готівкові і безготівкові кошти).

Обсяги розміщення активів у кожній сфері за-
лежать від виду економічної діяльності підпри-
ємств та їх технологічного процесу. Так, для під-
приємств з матеріальним виробництвом потрібні 
значні залишки виробничих запасів, для підпри-
ємств із тривалим технологічним процесом – не-
завершеного виробництва і готової продукції, на 
торгівельних підприємствах – товарів [12, с. 231].

Для аналізу оборотних активів їх необхідно 
згрупувати за елементами (табл. 2).

Зокрема, Кужельний М.В. та Лінник В.Г. від-
значають, що для одержання узагальнених даних 
про стан та використання господарських засобів 
їх об'єднують в групи та розділи і слід відрізня-
ти три способи групування господарських засо-
бів та джерел їх утворення, які відображаються 
у різних статтях Балансу:
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Таблиця 1
Інформація про залишки оборотних активів на звітну дату в Балансі  

(Звіті про фінансовий стан) – фрагмент

Актив Код 
рядка

Джерело інформації (рахунки та субрахунки 
бухгалтерського обліку)

1 2 3
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101 20, 22
Незавершене виробництво 1102 23, 25
Готова продукція 1103 26, 27
Товари 1104 28 (за вирахуванням 285)
Поточні біологічні активи 1110 21
Векселі одержані 1120 34
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги: 1125 36

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 371
з бюджетом 1135 дебетовий залишок за субрахунком 641, 642
Дебіторська заборгованість за розрахунками  
з нарахованих доходів 1140 373

Дебіторська заборгованість за розрахунками  
із внутрішніх розрахунків 1145 аналітичні дані за субрахунком 682, 683

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 372, 374, 375, 376, 377, 65, 683, 66, 685
Поточні фінансові інвестиції 1160 351, 352
Гроші та їх еквіваленти: 1165
Готівка 1166 30
Рахунки в банках 1167 31, 33
Витрати майбутніх періодів 1170 39
Інші оборотні активи 1190 331, 332, 643

Джерело: сформовано за НП(С)БО 1

Таблиця 2
Вихідна інформація про залишки оборотних активів за елементами в Балансі  

(Звіті про фінансовий стан) – фрагмент
Елементи оборотних активів Код рядка

Запаси 1100 = 1101+1102+1103+1104+1110
виробничі запаси 1101
незавершене виробництво 1102
готова продукція 1103
товари 1104
поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість 
за товарними операціями 1120+1125
за розрахунками 1130+1135+1140+1145
інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Грошові кошти 1165=1166+1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Усього оборотних активів 1195

Джерело: сформовано за даними табл. 2

перший – за функціональною роллю госпо-
дарських засобів (активів) та порядком утворен-
ня й цільовим призначенням (пасив);

другий – за способом перенесення вартос-
ті засобів виробництва на продукт, у створенні 
якого вони брали участь, а джерел – за формами 
утворення і цільовим призначенням;

третій – за цільовим призначенням засобів 
господарювання і джерел їх утворення.

Групування статей Балансу за першим спосо-
бом відбувається для отримання даних про обсяг 

ресурсів підприємства в цілому з виокремлен-
ням закріплених за сферою виробництва засобів 
праці, предметів праці; сферою обігу – предметів 
обігу, коштів у розрахунках; невиробничою сфе-
рою – засобів довгострокового споживання, засо-
бів короткострокового споживання [3, с. 101].

Також вони відзначають, що позитивні показ-
ники оборотних активів – це необхідна передумо-
ва нормального фінансового стану підприємства, 
який безпосередньо залежить від структури, об-
сягу і стану виробничих запасів, незавершеного 
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виробництва, коштів, розрахун-
ків та інших активів [3, с. 102]. 

Вважаємо, що в балансі під-
приємства повинна формувати-
ся інформація про: структуру 
капіталу (аспект фінансування); 
структуру майна для отриман-
ня інформації про кредитоспро-
можність (аспект інвестування); 
взаємозв’язок структури капіта-
лу і майна, що характеризува-
тиме платоспроможність підприємства.

При дослідженні чинної форми балансу ви-
явлено, що його структура не повною мірою 
відповідає потребам контролю за дотриманням 
правила ліквідності, відповідно до якого активи 
підприємства мають фінансуватися пасивами та-
кої самої строковості (рис. 1). 

Це пов’язано з недостатньо чітким розмеж-
уванням у балансах українських підприємств 
оборотних та необоротних активів і зобов’язань.

На нашу думку дані зміни необхідні для за-
безпечення вищого рівня інформаційної місткості 
балансу.

Визначення обсягу і структури оборотних ак-
тивів є одним із головних завдань аналізу обо-
ротного капіталу, тому що для забезпечення 
довгострокової виробничої і ефективної фінансо-
вої діяльності підприємству необхідно мати до-
статній рівень оборотного капіталу для того, щоб 
бути спроможним покрити кредиторську забор-

гованість і зберегти свою ліквідність та плато-
спроможність. 

Для оцінки динаміки обсягу і структури обо-
ротного капіталу необхідно згрупувати статті ак-
тиву балансу у окремі специфічні групи за озна-
кою ліквідності. 

Аналітичне групування оборотних активів по-
винно мати такий вигляд (табл. 3). 

Розглянемо показники ефективності викорис-
тання оборотних активів і шляхи прискорення їх 
обертання (табл. 4). 

Для характеристики ефективності використан-
ня оборотних коштів на підприємствах використо-
вуються різноманітні показники, найважливішим 
з яких є швидкість обороту. Тривалість оборо-
ту – це синтетичний показник, здатний відобра-
жати одночасно результат процесу матеріального 
відтворення – обсяг реалізації створених товарів 
і наданих послуг за даний період – і ефективність 
використаних у цьому процесі матеріальних засо-

 

 

Необоротні
активи (НА)

Оборотні
активи (ОА)

Власний капітал (ВК)

Довгострокові зобов’язання (ДЗ)

Поточні зобов’язання (ПЗ)

Рис. 1. Основні взаємозв’язки між активами  
та джерелами їх формування [12, с. 212]

Таблиця 3
Аналітичне групування оборотних активів (за ступенем ліквідності)

Ступінь 
ліквідності Вид оборотних активів

Код рядка (ф. 1  
«Баланс (Звіт про 
фінансовий стан)»)

Джерело 
інформації (рахунки 

бух. обліку)

Високий 
(високоліквідні)

- кошти та їх еквіваленти;
- поточна дебіторська заборгованість; 
- цінні папери (які враховуються у складі 
поточних фінансових інвестицій)

1165+1160+1125 
+1120+1125+1130
+1135+1140+1145

+1155

30, 31, 32, 33, 35, 36

Середній 
(швидколіквідні)

- товари;
- готова продукція;
- виробничі запаси; 
- незавершене виробництво

1100 20, 21, 22, 23, 26, 28

Низький 
(низьколіквідні)

- сумнівна дебіторська заборгованість;
– 36, 20, 26- застарілі виробничі запаси;

- готова продукція, що не користується попитом
Джерело: сформовано за даними табл. 1 у відповідності до класифікації

Таблиця 4
Система показників ефективності використання оборотних активів

Найменування 
показника

Алгоритм 
розрахунку Складові розрахунку Характеристика показника

1 2 3 4

Термін обороту 
оборотних активів Ò îá ÎÀ

ÑçÎÀ Ä
×Ä

. .
. .

=
× Сз ОА – середні залишки 

нормованих оборотних 
активів, грн.;
Д – тривалість періоду, 
за який обчислюється 
оборот, днів;
ЧД – чистий дохід від 
реалізації продукції, 
товарів, робіт, послуг, грн.

обчислюється в днях і 
характеризується періодом,  
за який оборотні кошти підприємства 
здійснюють один оборот

Коефіцієнт обороту 
оборотних активів

Ê îá ÎÀ
×Ä
ÑçÎÀ

. .
.

= характеризує кількість оборотів 
оборотних коштів за звітний період

Коефіцієнт 
завантаження 
оборотних активів

Êç
ÑçÎÀ
×Ä

=
. . характеризує величину оборотних 

активів на одну гривню реалізованої 
продукції

Коефіцієнт 
ефективності 
оборотних активів

Ê åÎÀ
Ï

ÑçÎÀ
. .

.
= П – валовий прибуток, грн.

характеризує, скільки прибутку 
припадає на одну гривню оборотних 
коштів

Джерело: систематизовано за текстом [4]



«Молодий вчений» • № 5 (57) • травень, 2018 р. 280

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

бів і коштів. За сучасних умов він може використо-
вуватись на рівні підприємств і на макрорівні для 
розробки комплексних економічних програм. Обо-
ротність оборотних активів обчислюється за пла-
ном і фактично. Порівнюючи фактичний час обер-
тання з плановим, визначають прискорення або 
сповільнення обертання як щодо всіх нормованих 
оборотних коштів, так і щодо окремих їх статей. 
Для характеристики ефективності використання 
оборотних коштів використовується коефіцієнт 
обертання. Цей показник характеризує кількість 
оборотів оборотних коштів за звітний період.

Чим більше оборотів здійснюють оборотні ко-
шти, тим оптимальніше вони використовують-
ся. Коефіцієнт завантаження оборотних активів 
характеризує величину оборотних активів на 
одну гривню реалізованої продукції. Чим менше 
оборотних коштів припадає на одну гривню ре-
алізованої продукції, тим ліпше вони викорис-
товуються. Для характеристики ефективності 

використання оборотних активів може викорис-
товуватися коефіцієнт ефективності. Цей показ-
ник характеризує, скільки прибутку припадає на 
одну гривню оборотних коштів. Чим він більший, 
тим ефективніше використовуються оборотні ко-
шти. Поліпшення використання оборотних акти-
вів вивільняє їх. При цьому, дане вивільнення 
може бути як абсолютним так й відносним.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Проведене дослідження надало можливість 
оптимізації структури балансу та методик роз-
рахунку на його основі окремих аналітичних по-
казників, що сприятиме отриманню адекватних 
даних щодо стану, структури та фінансуванню 
оборотних активів, що є базою для побудови ви-
важеної стратегії управління оборотними акти-
вами суб’єктів господарювання.

Подальші дослідження полягають у всебічному 
вивченні структури та класифікації оборотних ко-
штів та їх впливу на розвиток підприємства.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию актуальных вопросов совершенствования информационного обеспе-
чения. Определено место анализа в процессе управления оборотными активами. Систематизированы 
аналитические возможности действующей формы баланса субъектов хозяйствования. Определены на-
правления оптимизации структуры баланса с целью обеспечения высокого уровня его информацион-
ной емкости. Обобщена система показателей эффективности использования оборотных активов.
Ключевые слова: оборотные активы, информационно-аналитическое обеспечение, финансовая отчет-
ность, структура, элементы оборотных активов, ликвидность.
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INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT  
OF CURRENT ASSETS OF THE SUBJECT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Summary
The article is devoted to the research of topical issues of improvement of information provision. The place 
of analysis in the management of current assets is determined. Systematized analytical capabilities of  
the current form of balance of subjects of management. The directions of optimization of the structure of 
the balance are determined in order to provide a higher level of its information capacity. A generalized 
system of indicators of efficiency of use of working assets.
Keywords: current assets, informational and analytical support, financial reporting, structure, elements of 
current assets, liquidity.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вудвуд В.В., Шанюк О.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету

В статті висвітлено особливості функціонування та основні проблеми фінансування діяльності сільськогос-
подарських підприємств України. Проаналізовано динаміку формування джерел їх фінансування. Дослід-
жено особливості забезпечення капітальними інвестиціями, банківськими кредитами та іншими формами 
фінансування сільськогосподарських підприємств. Вивчено чинники, що впливають на фінансову стабіль-
ність. Запропоновано шляхи вирішення проблем фінансового забезпечення діяльності сільськогосподар-
ських підприємств.
Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансовий стан підприємства, інвестиції, лізинг, банківське кре-
дитування, державна допомога, аграрні розписки, вексельне фінансування.

Постановка проблеми. Історично склало-
ся так, що Україна є аграрною країною 

з давніми традиціями землеробства. Завдяки 
третині світових чорноземів і сприятливим клі-
матичним умовам, вона має високий потенціал 
розвитку сільського господарства і лідирує на 
світових аграрних ринках з виробництва цукру, 
соняшникової олії, зерна, тощо. Сільське гос-
подарство України є одним із найважливіших 
видів економічної діяльності, забезпечує понад 
9,2% ВВП та понад 30% експорту країни. Проте, 
за весь період ринкових реформ фінансове за-
безпечення діяльності та економічного розвитку 
сільськогосподарських підприємств залишається 
найбільшою проблемою, оскільки недостатній об-
сяг фінансових ресурсів, що перебувають в роз-
порядженні сільськогосподарських підприємств 
та їх неефективне використання негативно впли-
вають на фінансовий стан підприємств, а саме 
на: фінансову стійкість, платоспроможність, лік-
відність, конкурентоспроможність тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Проблеми фінансування сільськогосподар-
ських підприємств досліджували такі вчені як: 
Л. Першко, В. Андрієвський, О. Гривківська, 
Т. Лункіна, М. Дем’яненко, Ю. Стецюк, А. Чупіс 
та інші. Однак, окремі питання щодо вивчення 

проблеми фінансування діяльності сільськогос-
подарських підприємств залишаються невиріше-
ними та потребують наукових досліджень.

Головною метою статті є визначення осно-
вних факторів, які впливають на ефективність 
формування фінансових ресурсів сільськогоспо-
дарських підприємств, здійснення оцінки джерел 
фінансування та визначення оптимальних шля-
хів забезпечення їх діяльності фінансовими ре-
сурсами. 

Виклад основного матеріалу. Необхідно під-
креслити певні особливості функціонування 
сільськогосподарських підприємств, до яких, на 
думку О.В. Гривківської, належать сезонність 
виробництва, тривалість періоду відтворен-
ня основних засобів, безперервність виробни-
цтва, використання живих організмів, як засобів 
та предметів праці тощо [2, c. 89].

Такі особливості функціонування сільськогос-
подарських підприємств потребують вивчення 
підходів та розгляду стану фінансового забезпе-
чення діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств. Від забезпечення достатнім обсягом фі-
нансових ресурсів та ефективності фінансування 
сільськогосподарських підприємств залежить їх 
подальший розвиток та агропромислове вироб-
ництво в цілому.
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На сьогоднішній день, актуальним залишаєть-
ся питання налаштування сільськогосподарських 
підприємств на ринкові форми фінансування, але 
проблеми, які виникають при розв’язанні цього 
питання є набагато більшими.

Серед основних проблем фінансування діяль-
ності сільськогосподарських підприємств необ-
хідно виділити такі, як: недоступність кредитних 
ресурсів, відсутність гарантій повернення інвес-
тицій та кредитів, нерівномірність виконання 
сільськогосподарських робіт, недостатність дер-
жавної підтримки.

На думку Лункіної Т.І., перехід до ринкової 
економіки спричинив значні зміни в структурі 
фінансових ресурсів підприємств сільського гос-
подарства. Вони потребують ефективного інвес-
тиційного забезпечення, тому що їм не вистачає 
коштів для задоволення власних потреб [6, c. 14]. 

За даними Державної служби статистики 
України, в 2016 році обсяг капітальних інвести-
цій в підприємства сільського господарства до-
сяг 45 млрд. грн. та став рекордним у порівнянні 
з минулими роками. В 2017 році загальний обсяг 
капітальних інвестицій в сільськогосподарські 
підприємства збільшився ще на 12,9 млрд. грн., 
в порівнянні з минулим роком та становив  
57,9 млрд. гривень. Загалом, протягом  
2013–2017 років спостерігається тенденція до 
збільшення обсягу капітальних інвестицій в під-
приємства сільського господарства, за цей період 
їх стало більше на 41,3 млрд. гривень (рис. 1).

Проте, у 2017 році обсяги прямих іноземних ін-
вестицій в аграрний сектор в порівнянні з 2016 ро-
ком зросли на 16,7% і склали 586,2 млн. доларів. 
За даними аналітичного департаменту УАК, най-
більший обсяг іноземних інвестицій спрямованих 

в сільське господарство спостерігався в 2012 році 
та становив 725,3 млн. дол., що на 23,7% більше, 
ніж у 2017 році [8]. 

Таким чином, враховуючи сучасний стан 
та механізми стимулювання виробничої діяль-
ності сільськогосподарських підприємств, можна 
виділити декілька інструментів забезпечення фі-
нансовими ресурсами, зокрема: банківське кре-
дитування, вексельне фінансування, аграрні роз-
писки, лізинг, державне фінансування, зовнішні 
запозичення, тощо.

На думку Лункіної Т.І., банківський кредит 
є одним з основних джерел фінансування діяль-
ності підприємств аграрного сектору, оскільки 
саме він активно впливає на раціональне форму-
вання засобів підприємства[6, c. 8]. На сьогодніш-
ній день, банківське кредитування забезпечує 
близько 30% фінансових ресурсів підприємств 
сільського господарства і посідає друге місце піс-
ля внутрішнього самофінансування. 

На рис. 2 зображена динаміка обсягів банків-
ських кредитів наданих підприємствам сільсько-
го господарства. 

Як видно з рисунку, найбільший обсяг креди-
тів наданих банками сільськогосподарським під-
приємствам, за останні 5 років, спостерігається 
у 2016 році і становить 56 млрд. гривень. В свою 
чергу, у 2013 році спостерігається найменший, за 
цей період, обсяг банківських кредитів на суму 
44 млрд. гривень. В цілому, за 2013–2017 роки 
відсутня чітка тенденція до зменшення або 
збільшення обсягів банківських кредитів наданих 
сільськогосподарським підприємствам, їх обсяги 
у 2014 році збільшуються в порівнянні з 2013 ро-
ком на 11 млрд. грн., але у 2015 році зменшують-
ся на 6,6 млрд. грн. в порівнянні з попереднім 

роком. Обсяги банківських 
кредитів за 2017 рік лише на 
0, 1 млрд. грн. перевищують їх 
обсяги за 2015 рік.

Обсяги банківського креди-
тування не відповідають по-
требам сільськогосподарської 
галузі. Значними недоліками 
банківського кредитування 
є відсутність надійного забез-
печення, високі ризики кре-
дитних операцій, високі про-
центні ставки, тощо. 

За вексельного фінансуван-
ня, банк повністю або частково 
бере на себе добровільну від-
повідальність за виконання 
зобов’язань будь-якого з учас-
ників вексельного договору, 
підприємства можуть придба-
ти товари у банку на умовах 
відстрочки платежу, сплатив-
ши при цьому в кілька разів 
нижчу ціну, ніж ставка за бан-
ківським кредитом, оскільки 
середня ставка за аваль вексе-
лем становить 1-2%. 

Проте, розвиток вексельних 
відносин в сільському госпо-
дарстві стримують такі чин-
ники, як: ризик непогашення 
векселів, відсутність сталого 
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Рис. 2. Обсяги кредитів, наданих банками,  
підприємствам сільського господарства протягом 2013–2017 років

Джерело: розробка авторами за джерелом [3]

Рис. 1. Динаміка загального обсягу капітальних інвестицій  
в сільськогосподарські підприємства у 2014–2017 роках, млрд. грн.

Джерело: розробка авторами за джерелом [3]
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попиту на вітчизняні векселі та вторинного рин-
ку векселів, незначне використання вексельних 
операцій у середньому та малому бізнесі, тощо. 

З метою запровадження нової форми кре-
дитування сільськогосподарських підприємств 
під заставу майбутнього урожаю було прийня-
то Закон України «Про аграрні розписки» [6].  
За статтею 1 даного Закону, аграрна розпис-
ка – це товаророзпорядчий документ, що фіксує 
безумовне зобов’язання боржника, яке забезпе-
чується заставою, здійснити поставку сільсько-
господарської продукції або сплатити грошові 
кошти на визначених у ньому умовах. Аграрні 
розписки можуть видаватися особами, які мають 
право власності на земельну ділянку сільсько-
господарського призначення або право користу-
вання такою земельною ділянкою на законних 
підставах для здійснення виробництва сільсько-
господарської продукції [3].

Аграрні розписки з’явилися в Украї-
ні у 2014 році. Станом на 5 грудня 2017 року 
в Україні було оформлено 165 аграрних розписок 
на суму 1,12 млрд грнивень [1]. 

На сьогоднішній день, така форма кредиту-
вання є найбільш альтернативним джерелом 
забезпечення підприємств сільського господар-
ства фінансовими ресурсами. В розробці меха-
нізму функціонування аграрних розписок беруть 
участь Групи Світового Банку та Державного 
Секретаріату з Економічних Питань Швейцарії 
(SECO). Такий інструмент в розрахунках є до-
ступнішим для середніх і малих сільськогоспо-
дарських підприємств.

Водночас, використання аграрних розписок 
несе певні ризики для суб’єктів аграрного сектору, 
зокрема: неврожай або його втрата, велика кіль-
кість співвласників однієї земельної ділянки, неро-
зуміння принципів роботи з аграрними розписками 
на початковому етапі, неготовність правової та су-
дової систем швидко приймати рішення, слабкий 
розвиток виконання судових рішень, відсутність 
єдиної бази даних по підприємствах, єдиного реє-
стру земельних ділянок і прав на них, тощо.

Отже, використання аграрних розписок є ре-
альною заміною класичного банківського креди-
туванню щодо залучення фінансових ресурсів. 

Одним зі шляхів інвестування економіки є лі-
зинг, який відіграє важливу роль в технічному 
забезпеченні агропромислового комплексу. Лі-
зинг є кредитною операцією, яка базується на 
принципах терміновості, зворотності та платнос-
ті. За даними Національної комісії 
з фінансових послуг, сільське гос-
подарство є одним із лідерів залу-
чення фінансів за допомогою опе-
рацій лізингу. 

Станом на 30 вересня 
2017 р. вартість договорів фінан-
сового лізингу становила в сіль-
ському господарстві 6,5 млрд грн, 
а його частка в загальному обсязі 
операцій лізингу – 27%, хоча по-
рівняно з аналогічним періодом 
минулого року, відбулося певне 
зниження обсягу лізингових опе-
рацій у сільському господарстві 
на 0,54 млрд гривень. При цьому 
вартість договорів фінансового 

лізингу, за якими закуплено техніку, машини 
та устаткування для сільського господарства, 
становила 5,53 млрд гривень [1]. Підприємства 
сільського господарства найбільше зацікавлені 
в програмах, які поєднують мінімальні початкові 
витрати з доступними щомісячними витратами. 
Важливим є питання встановлення сезонних гра-
фіків лізингових платежів, що співпадають з осо-
бливостями сфери сільського господарства. 

Сільськогосподарські підприємства не можуть 
здійснювати швидкі зміни у виробництві та по-
вільно адаптуються до змін зовнішнього серед-
овища, саме тому існує необхідність їх постійного 
державного захисту, «м’якіших» умов та трива-
лого адаптаційного періоду. Основними аспекта-
ми державної підтримки є сукупність економіч-
них, правових та організаційних заходів. 

7 лютого Кабінет міністрів схвалив програ-
ми підтримки аграрного сектору за головними 
напрямками у рамках державного бюджету на 
2018 рік. На державну підтримку сільськогоспо-
дарської галузі у 2018 році, відповідно до Бюд-
жетного Кодексу України, планували направити 
1% від ВВП аграрної галузі. Державна підтрим-
ка аграрного сектора на 2018 рік становить  
6,3 млрд. гривень. Проте, поки що, жодного офі-
ційного документу ані уряд, ані Мінагрополітики 
не оприлюднили [4]. 

У 2013 році обсяг дотацій сільськогосподар-
ським підприємствам становив 4175,43 млн. грн., 
що є рекордним показником за останні 5 років. 
З 2013 по 2016 роки спостерігається тенденція до 
зменшення обсягів дотацій підприємствам сіль-
ського господарства, за цей період їх поменшало 
на 3964,93 млн. гривень. У 2017 році в порівнянні 
з попереднім періодом, осяг дотацій збільшився 
на 3217,1 млн. гривень (рис. 3). 

Також, державне фінансування сільськогос-
подарських підприємств здійснюється за під-
тримки Аграрного фонду та Державної продо-
вольчо-зернової корпорації України. Аграрний 
фонд активно розвиває систему форвардних 
контрактів, яка дозволяє фінансувати посівну 
і збиральну кампанії сільськогосподарських під-
приємств практично будь-яких розмірів. 

Проте, сільськогосподарським підприємствам все 
ж не вистачає державної допомоги, навіть не див-
лячись на розробку та втілення численних програм 
їх підтримки. Необхідність забезпечення діяльнос-
ті сільськогосподарських підприємств фінансови-
ми ресурсами з боку держави зумовлена певними 
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Рис. 3. Динаміка дотацій наданих агропідприємствам  
у 2013-2017 роках

Джерело: розробка авторами за джерелом [3]
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особливостями, до яких належать: зниження купі-
вельної спроможності населення, яка обмежує мож-
ливості підвищення цін на сільськогосподарську 
продукцію, відставання України від розвинутих 
країн за рівнем науково-технічного прогресу та роз-
витку передових технологій тощо, потреба в інвес-
тиціях для підтримки родючості ґрунту, низький 
рівень розвитку інфраструктури сільської місцевос-
ті, розрив економічних і технологічних зв’язків між 
різними сферами агропромислового комплексу. 

Висновки. Отже, кожне сільськогосподарське 
підприємство самостійно приймає рішення щодо 
залучення тих чи інших джерел фінансування. 
Саме тому, необхідно обирати оптимальний варі-
ант, оскільки фінансова стабільність є гарантією 

якості готової продукції. У зв’язку з недостатньою 
державною допомогою, сільськогосподарські під-
приємства змушені залучати організації зі сто-
рони для забезпечення комплексу польових робіт 
та оплачувати їх послуги, що спричинене висо-
кими відсотковими ставками та низьким рівнем 
технічного забезпечення. Сільськогосподарські 
підприємства повинні вирішити велику кількість 
питань, пов’язаних із джерелами та ефективністю 
залучення фінансових ресурсів. Варто звернути 
увагу на те, що жоден із вищезазначених шляхів 
фінансового забезпечення не може почати діяти 
самостійно, лише завдяки постійній взаємодії різ-
них джерел фінансування й державної підтримки 
можливі якісні зрушення в аграрній сфері.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация 
В статье освещены особенности функционирования и основные проблемы финансирования деятель-
ности сельскохозяйственных предприятий Украины. Проанализирована динамика формирования ис-
точников их финансирования. Исследованы особенности обеспечения капитальными инвестициями, 
банковскими кредитами и другими формами финансирования сельскохозяйственных предприятий. 
Изучены факторы, влияющие на финансовую устойчивость. Предложены пути решения проблем фи-
нансового обеспечения деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, финансовое состояние предприятия, инвестиции, лизинг, 
банковское кредитование, государственная помощь, аграрные расписки, вексельное финансирование.
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PROBLEMS OF FINANCIAL PROVISION  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ACTIVITIES

Summary 
In the article the features of functioning and main problems of financing of activity of agricultural 
enterprises of Ukraine are highlighted. Dynamics of formation of sources of their financing is analyzed. 
The features of provision of capital investments, bank loans and other forms of financing of agricultural 
enterprises are investigated. The factors influencing financial stability are studied. The ways of solving 
financial support problems of agricultural enterprises are offered.
Keywords: financial support, financial condition of the enterprise, investments, leasing, bank lending, state 
aid, agricultural receipts, bill financing.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

Громова А.Є., Яковенко К.А.
Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена дослідженню стану та особливостям розвитку страхування фінансових ризиків в Україні. 
У статті розглянуто сутність понять «фінансові ризики», види фінансових ризиків, що можуть виникнути в 
процесі функціонування підприємств, та визначено перспективи розвитку даного виду страхування.
Ключові слова: фінансові ризики, страхування фінансових ризиків, ризик, страховий ринок України, 
ризикове страхування.

Актуальність проблеми. Нестабільність 
грошового та валютного ринків України 

протягом останніх років та загальносвітові кри-
зові явища є наслідками фінансових ризиків, які 
не були врахованими. Будь-яка фінансова діяль-
ність пов’язана з ризиком, тому питання страху-
вання цих ризиків є одним із найактуальніших 
шляхів управління ризиками та побудови ста-
більної економіки.

Аналіз останніх наукових досліджень.  
Проблемам вивчення сутності фінансових ризи-
ків та їх страхуванню приділяється чимала увага 
як вітчизняних так і зарубіжних науковців серед 
яких: М.С. Клапків, О.В. Кузьменко, І.А. Бланк, 
С.С. Осадець, В.Г. Бабенко та інші. Особливості 
страхування фінансових ризиків порівняно з ін-
шими видами страхування знайшли своє відо-
браження у працях таких вчених, як: М.С. Клап-
ків, А.А. Кизими. 

Метою статті є визначення поняття «фінан-
сові ризики», визначенні закономірностей їх іс-
нування в Україні та можливостей їх зменшення 
за допомогою страхування.

 Виклад основного матеріалу дослідження. 
Науковці і досі чітко та однозначно не розтрак-
тували сутність фінансових ризиків та виявленні 
їх місця у системі господарської діяльності під-
приємства. Деякі економісти розглядають фінан-
сові ризики як окремий вид ризиків підприємства 
[1, с. 72]. Інші вважають, що ці ризики входять до 
складу інших ризиків – ринкового, інвестиційного 
тощо [2, с. 919]. Найбільш розповсюдженим є ви-
значення фінансового ризику як ризику, що ви-
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неефективності 

структури 
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ліквідності 

підприємства

Інвестиційний 
ризик

Податковий 
ризик

Процентний 
ризик

Інфляційний 
ризик

Валютний ризик

никає при здійсненні фінансового підприємництва 
чи фінансових угод, виходячи з того, що у фінан-
совому підприємництві в ролі товару виступають 
або валюта, або цінні папери, або кошти [1, с. 76]. 
Фінансовий ризик охоплює такі основні види ри-
зиків, що представлені на рис. 1.

Спільною рисою фінансових ризиків, що про-
являються в різних сегментах фінансового ринку, 
є те, що вони призводять до втрати майбутньої 
користі і не загрожують фінансовому «статус-
кво» підприємця, тобто фінансовий ризик роз-
глядається як вторинний. 

Якщо проаналізувати існуючі підходи до ви-
значення поняття фінансового ризику сучасни-
ми науковцями, то можна виділити три основних. 
Згідно з першим підходом, фінансовий ризик ви-
значається як подія, що є невизначеною та такою, 
що в разі свого настання здійснює або негативний, 
або позитивний вплив на фінансову діяльність. 
Інша група дослідників розглядає поняття фінан-
сового ризику як діяльність, що здійснює певний 
суб’єкт, у розрахунку на позитивний результат. 
Третій підхід має найбільш чисельну групу по-
слідовників. Згідно з даним підходом, фінансо-
вий ризик розглядається як імовірність помилки 
або успіху того чи іншого вибору в ситуації, що 
має декілька альтернатив. Відповідно до думки 
прихильників даного підходу, фінансовий ризик 
може бути представлений як імовірність збитків, 
що пов’язані із володінням фінансових активів, а 
також із розбіжністю активів та пасивів фінан-
сових інститутів. Основним критерієм розподілу 
поглядів науковців, що займаються вивченням по-

Рис. 1. Основні види фінансових ризиків
Джерело: розроблено на основі джерел [1; 2]
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няття фінансового ризику, є те, що як результат 
реалізації ризику вони виділяють збиток, упуще-
ну вигоду чи дохід. Виділення такого можливого 
результату ризику, як дохід, пов’язано з тим, що 
поняття ризику розглядється не лише як можли-
вість настання негативних подій, але й як мож-
ливість отримання позитивного впливу події на 
дійсність [2, с. 921].

Страхування фінансових ризиків за своєю 
суттю відноситься до страхування відповідаль-
ності, але досить часто його умови включаються 
до страхування майна. У разі віднесення страху-
вання фінансових ризиків до страхування майна 
страхувальник має можливість страхувати не 
лише збиток, нанесений майну, що страхується, 
але й неотриманий (очікуваний) прибуток. Дина-
міка збільшення страхування фінансових ризиків 
спостерігається в Україні, що зображено в табл. 1.

У порівнянні з 2013 роком на 1 894,6 млн. 
грн. (6,6%) зменшився обсяг надходжень ва-
лових страхових премій, обсяг чистих стра-
хових премій зменшився 
на 2 958,6 млн. грн. (13,7%), 
проте з страхування фі-
нансових ризиків спостері-
гається збільшення вало-
вих страхових платежів на 
482,3 млн. грн. (12,5%). Порів-
няно з 2016 у 2017 році збіль-
шення валових премій стра-
хування фінансових ризиків 
на 1 458,0 млн. грн. (58,6%). 
Протягом аналізованого пе-
ріоду збільшилась кількість 
укладених договорів стра-
хування фінансових ризиків 
зросла на 2 942,5 тис. одиниць 
(або на 114,8%). Обсяг валових 
страхових виплат/відшкоду-
вання у порівнянні з 2016 ро-
ком у 2017 р. збільшився на 
611,2 млн. грн. (94,5%). 

Обсяг валових страхових виплат/відшко-
дування у порівнянні з 2013 роком, у 2014 році 
збільшився на 413,6 млн. грн. (8,9%), обсяг чистих 
страхових виплат збільшився на 326,4 млн грн 
(7,1%). У структурі чистих страхових виплат 
відбулися зміни і в розрізі видів страхування, 
так частка чистих страхових виплат зі страху-
вання фінансових ризиків значно скоротилася 
(з 2,0% до 0,9%). Приріст чистих страхових пре-
мій страхування фінансових ризиків зменшилось 
у 2017 році порівняно з 2016 роком, та становить 
-7,6%. Для більш чіткої ситуації на страховому 
ринку потрібно визначити місце страхування фі-
нансових ризиків у страхуванні загалом рис.2 

З рис. 2 можна зробити висновок, що част-
ка чистих страхових премій страхування фінан-
сових ризиків у всіх видах страхування займає 
незначне місце та з 2013 року – 11,1% зменшу-
валось, та у 2017 році вже становить лише 7%. 
Страхування фінансових ризиків має викликати, 
з одного боку, занепокоєння, оскільки спостері-

Таблиця 1
Структура валових та чистих страхових премій за 2013–2017 рр.

Показники
Добровільне 

майнове 
страхування

страхування 
фінансових 

ризиків

Всі види 
страхування

1 2 3 4

Страхові премії
Валові

2013
млн. грн. 16 961,3 3 857,6 28 661,8

Чисті млн. грн. 11 488,8 2 401,3 21 551,4

Страхові премії
Валові

2014
млн. грн. 15 960,6 4 339,9 26 767,3

Чисті млн. грн. 9 345,7 2 019,1 18 592,8

Темпи приросту 
страхових премій

Валові
2014/2013

% -5,9 12,5 -6,6
Чисті % -18,7 -15,9 -13,7

Страхові премії
Валові

2015
млн. грн. 12 936,9 3 005,8 21 718,7

Чисті млн. грн. 8 558,6 1 811,6 16 746,4

Страхові премії
Валові

2016
млн. грн. 13 890,4 2 488,8 24 844,2

Чисті млн. грн. 9 435,0 1 573,2 19 588,3

Страхові премії
Валові

2017
млн. грн. 18 376,6 3 946,8 31 391,1

Чисті млн. грн. 9 395,4 1 454,3 20 790,9

Темпи приросту 
страхових премій

Валові
2016/2015

% 7,4 -17,2 14,4
Чисті % 10,2 -13,2 17,0

Темпи приросту 
страхових премій

Валові
2017/2016

% 32,3 58,6 26,4
Чисті % -0,4 -7,6 6,1

Обраховано автором на основі джерел [3-7]

Рис. 2. Частка страхування фінансових ризиків  
у страхуванні загалом за 2013–2017 рр. 

Джерело: обраховано автором на основі джерел [3–7]
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гається суттєве зменшення 
обсягу виплат, але водночас 
відомо, що саме на цей напря-
мок страхового бізнесу при-
падала велика кількість схем-
них операцій, тому, з іншого 
боку, варто визнати позитив 
у частині зменшення виплат 
за таким видом страхування. 
Частку страхування фінансо-
вих ризиків у добровільному 
майновому страхуванні про-
слідкуємо на рис. 3.

Як видно з рис. 3, у розрізі 
добровільного майнового стра-
хування саме фінансових ри-
зиків коливається на рівні 20%, 
найбільше його значення спо-
стерігаємо у 2014 році – 21,6%, 
який став переломним для 
виду саме цього страхування, 
у подальші роки спостеріга-
ється зменшення у 2015 році 
на 0,4% та становить 21,2%, у 2016 на 4,5% – 16,7, 
у 2017 на 1,2% – 15,5. Така ситуація зумовлювалась 
нестабільністю економічного розвитку та неплато-
спроможного попиту споживачів страхових послуг, 
зменшення довіри до страхових компаній тощо. 

Висновки із дослідження та перспективи. 
Отже, на основі аналізу надходжень страхових 
премій та здійснених страхових виплат, можна 
стверджувати про погіршення ситуації на стра-
ховому ринку, зважаючи насамперед на різке 
падіння попиту на страхові послуги. 

Таким чином, страхування фінансових ризи-
ків має суттєві відмінності від страхування кла-
сичних ризиків. Страхові компанії під час впро-
вадження страхування фінансових ризиків на 
ринку України повинні більш чітко враховува-
ти суть та особливості даного виду страхування, 
підготувати відповідне методичне та кадрове за-
безпечення. Врахування та впровадження пропо-
нованих заходів дасть змогу страховим компані-
ям розвивати даний вид страхування в Україні 
та зробити його більш прибутковим.
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Рис. 3. Частка страхування фінансових ризиків у добровільному 
майновому страхуванні за 2013–2017 рр. 

Джерело: обраховано автором на основі джерел [3–7]
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УДК 336.72

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ  
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗГІДНО П(С)БО ТА МСФЗ

Касапова І.С.
Одеський національний економічний університет,

Одеський технічний коледж 
Одеської національної академії харчових технологій

Розглянуто П(С)БО, МСФЗ, що регулюють порядок обліку і відображення у звітності дебіторської забор-
гованості. Складена їх детальна порівняльна характеристика. Досліджено основні аспекти обліку дебітор-
ської заборгованості. 
Ключові слова: дебіторська заборгованість, фінансовий звіт, фінансові інструменти, дохід, фінансові ак-
тиви, чиста реалізаційна вартість.

Постановка проблеми. Відповідно до За-
кону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні», національні 
стандарти бухгалтерського обліку не повинні су-
перечити міжнародним. На відміну від україн-
ських П(С)БО, МСФЗ не передбачають єдиного 
стандарту, що регулює порядок обліку і відобра-
ження у звітності дебіторської заборгованості. 
Питання щодо обліку дебіторської заборгованості 
регулюються кількома міжнародними стандарта-
ми, серед яких: МСФЗ 1 «Подання фінансових 
звітів», МСФЗ 8 «Чистий прибуток або збиток 
за період, суттєві помилки та зміни в обліковій 
політиці», МСФЗ 11 «Будівельні контракти», 
МСФЗ 18 «Дохід», МСФЗ 32 «Фінансові інстру-
менти: розкриття та подання», МСФЗ 39 «Фінан-
сові інструменти: визнання та оцінка» [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням можливостей покращення облі-
ку дебіторської заборгованості на підприємствах 
займаються як зарубіжні вчені, так і вітчизня-
ні науковці, зокрема: Т.Т. Басюк, С.Л. Береза, 
М.Ю. Білик, Б.І. Валуєв, Л.С. Гангал, О.І. Коблян-
ська, Е.В. Кондукова, Т.К. Лагода, Н.А. Матицина, 
Н.Н. Новікова, О.А. Павленко, Н.В. Соловей та інші. 
Проте сьогодні існує ряд невирішених питань 
щодо вдосконалення обліку розрахункових опера-
цій підприємств в результаті яких виникають різ-
ного роду зобов’язання. Їх розв’язання допоможе 
суб’єктам господарювання уникнути фінансових 
проблем і зберегти стійкі позиції на ринку.

Мета статті. Мета дослідження – обґрунту-
вання теоретичних, методичних і практичних пи-
тань організації обліку розрахунків з покупцями 
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і замовниками на підприємстві, а також розро-
блення шляхів їх удосконалення. Мета обумови-
ла таке завдання – розглянути П(С)БО 10 «Дебі-
торська заборгованість» та МСФЗ 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка» та виконати їх 
порівняльну характеристику.

Виклад основного матеріалу. Проведення 
аналізу положень П(С)БО та МСФЗ за визна-
ченням, оцінкою та обліком дебіторської забор-
гованості дозволяє виділити деякі спільні риси 
та відмінності. Починаючи з визначення понят-
тя дебіторської заборгованості, треба зазначити, 
що МСФЗ не дає єдиного його визначення. Од-
нак його можна сформувати з інформації, яка 
наведена в МСФЗ 1 «Подання фінансової звіт-
ності», МСФЗ 8 «Чистий прибуток або збиток 
за період, суттєві помилки та зміни в обліковій 
політиці», МСФЗ 11 «Будівельні контракти», 
МСФЗ 18 «Дохід» і МСФЗ 39 «Фінансові інстру-
менти: визнання та оцінка», де дебіторська за-
боргованість – це фінансовий актив, який є кон-
трактним правом отримувати грошові кошти або 
цінні папери від іншого підприємства. Також, 
у п. 9 МСБФЗ 39 зазначається: «позики та де-
біторська заборгованість – це непохідні фінан-
сові активи з фіксованими платежами, які під-
лягають визначенню та не мають котирування 
на активному ринку» [1]. П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість» визначає дебіторську заборгова-
ність як суму заборгованостей дебіторів підпри-
ємству на певну дату [2]. Під таке трактування 
підлягає як заборгованість дебіторів, яка утри-
мується підприємством до дати погашення, так 
і заборгованість дебіторів призначена для пере-
продажу. Згідно п. 4 П(С)БО 13 «Фінансові акти-
ви», заборгованість дебіторів, що призначена для 
перепродажу, придбавається або створюється 
підприємством з метою отримання прибутку або 
у вигляді відсотків, дивідендів тощо, або ж від ко-
роткотермінових змін ціни (суми) такої дебітор-
ської заборгованості. Тому така заборгованість 
є фінансовим активом призначеним для пере-
продажу [3]. Визначення, наведене в П(С)БО 10,  
є ширшим, оскільки охоплює усю заборгованість 
підприємству, у тому числі й ту, яка по суті є фі-
нансовими інвестиціями. Також у п. 4 П(С)БО 13  
«Фінансові активи» надається визначення дебі-
торській заборгованості, що непризначена для 
продажу, – «дебіторська заборгованість, що ви-
никає внаслідок надання коштів, продажу інших 
активів, робіт послуг безпосередньо боржникові 
та не є фінансовим активом, призначеним для 
продажу» [3]. Дане тлумачення точніше розкри-
ває сутність поняття «дебіторська заборгова-
ність». Визнання дебіторської заборгованості:

– згідно П(С)БО 10 дебіторська заборгованість 
визнається активом, якщо існує ймовірність 
отримання підприємством майбутніх економіч-
них вигод і може бути достовірно визначена її 
сума одночасно з визнанням доходу від реаліза-
ції продукції, товарів, робіт і послуг [2]; 

– згідно МСФЗ 39 підприємству слід визна-
вати дебіторську заборгованість у балансі, коли 
воно стає стороною контрактних зобов’язань 
і внаслідок цього має юридичне право отримува-
ти грошові або інші цінності [1]. 

Оцінка дебіторської заборгованості: при зара-
хуванні на баланс дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги оцінюється 
за первісною вартістю, а на дату балансу – за 
чистою реалізаційною вартістю.

Чиста реалізаційна вартість – це первісна 
вартість заборгованості за вирахуванням резер-
ву сумнівних боргів (П(С)БО 10) [2]; – під час 
первісного визнання фінансового активу слід оці-
нювати їх за собівартістю, яка є справедливою 
вартістю компенсації, наданої або отриманої за 
них. Після первісного визнання дебіторську за-
боргованість визнають за амортизованою собі-
вартістю із застосуванням методу визначення за 
ефективною ставкою відсотка. Амортизована со-
бівартість фінансового активу – це сума, за якою 
фінансовий актив оцінювали при первісному ви-
знанні за вирахуванням будь-якого часткового 
списання (прямо або із застосуванням рахунку 
резервів) на зменшення корисності (МСФЗ 39) 
[1]. Таким чином, оцінка поточної дебіторської 
заборгованості у вітчизняній практиці здійсню-
ється на дату виникнення та на дату складання 
балансу за первісною вартістю або чистою вар-
тістю реалізації відповідно. У зарубіжних кра-
їнах оцінка проводиться на дату виникнення, 
дату погашення та на дату складання балансу 
за сумою виставленого рахунку, з урахуванням 
знижки (за умови оплати в період дії знижки) 
та за сумою, скоригованою на знижку відповідно. 
Рахунки бухгалтерського обліку дебіторської за-
боргованості: рахунок 18 «Довгострокова дебітор-
ська заборгованість», рахунок 34 «Короткостро-
кові векселі одержані», рахунок 36 «Розрахунки 
з покупцями і замовниками», рахунок 38 «Ре-
зерв сумнівних боргів»; «Рахунки до отримання», 
«Знижки в оплату в строк», «Втрачені знижки за 
оплату в строк», «Витрати на сумнівну заборго-
ваність», «Резерв сумнівних боргів». Види дебі-
торської заборгованості:

– згідно з визначеннями, наведеними в П(С)
Б0 2 та П(С)Б0 10, дебіторська заборгованість по-
діляється на поточну та довгострокову, на сум-
нівну і безнадійну заборгованості [2; 4];

– дебіторська заборгованість поділяється на 
ініційовану підприємством і неініційовану. Ініці-
йована дебіторська заборгованість означає її при-
дбання підприємством як участі у позиці, наданій 
іншим позикодавцем за умови, що підприємство 
фінансує цю позику на дату, коли її ініціює цей 
інший позикодавець. Неініційована дебіторська 
заборгованість класифікується як утримувана 
до строку погашення, наявна для продажу або 
утримувана для операцій (МСФЗ 39) [1].

Визначення сумнівної дебіторської заборгова-
ності:

– безнадійна дебіторська заборгованість – по-
точна дебіторська заборгованість, щодо якої іс-
нує впевненість про її неповернення боржником 
або за якою минув строк позовної давності. Сум-
нівний борг – поточна дебіторська заборгова-
ність, щодо якої існує невпевненість її погашення 
боржником (П(С)БО 10) [2];

– визнання сумнівної дебіторської заборго-
ваності відбувається в таких випадках: значні 
фінансові труднощі емітента; фактичний розрив 
контракту, наприклад, невиконання умов угоди 
або прострочена заборгованість щодо сплати від-
сотка або основної суми; надання позикодавцем 
боржникові пільгової позики, яку позикодавець 
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не розглядав би за інших умов; висока імовір-
ність банкрутства або іншої фінансової реорга-
нізації підприємства; визнання збитку від змен-
шення корисності цього активу в попередньому 
звітному періоді; зникнення фінансового ринку 
для цього фінансового активу внаслідок фінансо-
вих труднощів (МСФЗ 39) [1]. 

Розрахунок величини резерву сумнівних боргів:
– величина резерву сумнівних боргів визна-

чається, виходячи з платоспроможності окремих 
дебіторів, за питомою вагою безнадійної заборго-
ваності в чистому доході від реалізації продукції, 
товарів, робіт, послуг на умовах наступної опла-
ти або на основі класифікації дебіторської забор-
гованості (П(С)БО 10) [2];

– в міжнародних стандартах методи розра-
хунку величини резерву сумнівних боргів не пе-
редбачаються. 

Відображення дебіторської заборгованості 
у звітності:

– за чистою реалізаційною вартістю  
(П(С)БО 2, 10) [2; 4]; 

– міжнародні стандарти прямо не вимагають 
відображення дебіторської заборгованості в ба-
лансі за винятком резерву сумнівної заборгова-
ності. Але, для визначення величини дебіторської 
заборгованості, яка відображається в балансі, не-
обхідно: протестувати дебіторську заборгованість 
на предмет знецінення, тобто списати однозначно 
безнадійну заборгованість; для дебіторської за-
боргованості, яка залишилася, нараховується ре-
зерв сумнівної заборгованості, який відображає 
можливу ймовірність несплати рахунків, і вира-
ховується даний резерв із величини дебіторської 
заборгованості (МСФЗ 32 «Фінансові інструмен-
ти: розкриття та подання», МСФЗ 1 «Подання 
фінансової звітності») [1]. Крім вимог, зазначе-
них у МСФЗ, компанія надає будь-яку додатко-
ву інформацію, необхідну користувачам фінансо-
вої звітності для розуміння її фінансового стану 
та результатів діяльності за звітний період. Склад 
такої інформації визначається професійним су-
дженням керівництва, відповідального за скла-

дання даної звітності. Розкриття інформації про 
дебіторську заборгованість. 

У Примітках до фінансової звітності згідно 
П(С)БО 10 наводиться така інформація:

– перелік дебіторів і суми довгострокової де-
біторської заборгованості; 

– перелік дебіторів і суми дебіторської заборго-
ваності пов’язаних сторін, з виділенням внутріш-
ньогрупового сальдо дебіторської заборгованості;

– склад і суми статті балансу «Інша дебітор-
ська заборгованість»;

– метод визначення величини резерв сумнів-
них боргів;

– сума поточної дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі кла-
сифікації заборгованості за строками непогашення;

– залишок резерву сумнівних боргів за кож-
ною статтею поточної дебіторської заборгованос-
ті, його утворення та використання в звітному 
періоді [2]. 

Висновки і пропозиції. Отже, облік дебітор-
ської заборгованості в Україні чітко регулюється 
П(С)БО. У МСБО зазначені лише загальні правила 
класифікації, оцінки та визнання дебіторської за-
боргованості, проте не відображена конкретизація 
цих аспектів. Відмінності між вітчизняним і зару-
біжним обліком: в Україні оцінка дебіторської за-
боргованості відбувається за первісною вартістю, 
у зарубіжних країнах – за справедливою. Також 
в Україні величина резерву сумнівних боргів ви-
значається із розрахунку абсолютної суми сум-
нівної заборгованості або з використанням коефі-
цієнта сумнівності. У міжнародній практиці, крім 
того – ще й у відсотковому відношенні від вируч-
ки при можливому розподілі дебіторів на кілька 
груп. Для гармонізації обліку на сучасному етапі 
глобалізації актуальним є приведення цих проти-
річ у відповідність. Наукове дослідження кращих 
прикладів організації обліку в зарубіжних краї-
нах дозволить у майбутньому практично засто-
совувати їх у нашій державі, забезпечити в ній 
належне функціонування бізнесу та підприємни-
цтва з урахуванням національного законодавства.
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF ACCOUNTING  
OF RECEIVABLES IN ACCORDANCE WITH P(C)BU AND IFRS

Summary
P(C)BU, IFRS governing the accounting and reporting of accounts receivable are considered. Their de-
tailed characteristics are compiled. The main aspects of accounts receivable accounting are investigated.
Keywords: accounts receivable, financial report, financial instruments, income, financial assets, net reali-
zable value.

© Kyrychenko T.O., 2018

UDC 332.1 

THE MAIN FEATURES OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF SUMY REGION

Kyrychenko T.O.
Sumy National Agrarian University

Active and effective social and economic development of the state is impossible without not taking into 
account the peculiarities of the certain region development. The main factors that influence the social and 
economic development of the region are stated. The analysis of the current state of the regional development 
is done. The specific features of the regional development are taken into account. The role of the regional go-
vernment in the fulfillment of the program of social and economic development of the Sumy region is defined. 
The main ways and strategies towards the development of the region are determined. 
Keywords: social development, economic aspects, programs implementation, development of agricultural sec-
tor, human resources. 

Introduction. Nowadays, the prosperous social 
and economic development of the state is hard-

ly ever possible without taking into consideration 
regional peculiarities. Each region is supplied with 
different amount of economic and social resources, 
so it makes an effect on both regional development 
and at the same time, all the data of the regional so-
cial and economic development have a great impact 
on the development of the state as a whole. 

Economic development of the region is the pro-
cess, which aimed to provide economic well-being 
of the population by means of effective use of all 
local resources. Effective development of the region 

is the function of many factors that differ depend-
ing on the certain region. The improvement of reg-
ulatory functions of the state authorities and local 
government is the main reason for effective use of 
all the possibilities of regional economic develop-
ment. Economic development of the region is one 
of the important components of the economic de-
velopment of the state. The main task of the de-
velopment of the region is the use of its particular 
conditions and abilities to gain the highest integral 
effect. The regional specialization should be imple-
mented in order to influence and provide effective 
economic growth of both – the region and the state. 
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Social development of the region is the quality 
improvement of data, which characterize the social 
sphere of population’s income, including wages and 
salaries, the condition of the social fields such as 
edu cation, health security and cultural development. 
Social condition and the tendencies of the regional 
development in this direction should be followed in 
order to define different processes in the society and 
diagnose the regional social development itself. 

Therefore, the regional social and econom-
ic development is worth studying and analyzing 
as it can show its strong and the weak sides, the 
drawbacks and success. It will allow to preserve  
the existing tendencies, to forecast and improve 
the non-efficient ones. 

Literature review. The results of studies con-
ducted by the leading scientists of the previous 
and current century prove that the system of so-
cial and economic development is considered to be 
one of the versatile phenomenon which needs the 
continuous studying and improvement. The certain 
strategies of the regional development were stud-
ied and developed in the works of O. Makarova, 
S. Bila, O. Shevchenko, V. Brich. They defined the 
strategies in the social policy, grounded the com-
pounds of social and economic policy. 

O. Makarova offers to make the evaluation 
of the social component of the regional policy on  
the basis of the Human Development Index (HDI). 
In general, the concept of human development 
concentrated the ideas concerning the fact that 
the development is the process with the person 
inside it. The main components of the HDI are 
health, living standards and education. [#181]  
The Ukrainian scientists such as O. Vlasiuk, S. Pi-
rizhkov, E. Libanova, O. Hrishnova have contrib-
uted into the development and improvement of 
national methodology of human development eval-
uation on the regional level [3, c. 182].

S. Bila and O. Shevchenko investigated the 
dynamic of social and economic development of 
Ukraine and produced the analysis of the conse-
quences of the crisis period for regions, defined 
the ways of effectiveness improvement of strategic 
planning for regional development [5, c. 4].

Relying on the experience, we can state, that 
there are many factors, which have an influence 
on the social and economic development. They are 
particular to certain region and are still in need for 
further investigation and analysis.

Methodology. The objective of the conducted re-
search is to analyze the features of social and eco-
nomic development of the Sumy region, define the 
strong and weak sides of it, highlight the problems 
and offer the ways to cope with them. While con-
ducting the research we used the following meth-
ods: statistic observation, summary of statistics 
data, data selection and data comparative analysis.

Results and Discussion. The regional economy 
is a subdivision of the social and economic com-
plex of the whole country and possess the features 
which has the last mentioned. We can hardly say 
that it has the same features, because the regional 
social and economic development is influenced by 
some subjective and objective reasons. The geo-
graphic position of the region, diversity of natu-
ral and economic conditions, existing structure of 
production, political situation in the region, trans-

port system. The social development of the region 
is defined by the features, which give the char-
acteristic to the population standards of living,  
its income and expenses. These are the indicators 
of cost of living, average income per person, av-
erage salary, employment, average level of prices. 

Doing the survey and analyzing with the re-
cent data, it is necessary to state that the popula-
tion of the Sumy region is 1092, 3 M of people on 
the 1st of March 2018. During January-February 
2018 the population had a decrease in 1923 pple. 
There existed the natural population decrease – 
1834 pple. The number of newborns during this 
period is less in comparison with the same period 
of the last year and is about 1244 to 99 children 
correspondingly. The state subvention (subsidy) 
for the housing and communal services was pro-
vided for 290, 4K households; it comprises 65,1% 
from the whole number of households in Sumy 
region. Besides, 15,6 K households have got the 
state subventions (subsidy) that were assigned for 
liquefied gas and household fuel reimbursement.  
The average level of the state subventions (subsidy) 
in March 2018 was 3018, 9 hrn. versus 2937, 5 hrn. in 
March, 2017. Therefore, analyzing the demograph-
ic situation in the region, we can state that there 
exists a decline in the birth level and population in 
the region. The decrease of the state subventions 
(subsidy) amount is connected with the changes and 
amendments to the Provision as for the regulations 
of the state subventions (subsidy) provision. 

According to the statistics data of regional em-
ployment center, the number of unemployed is 
6416 pple. At the same time, 2326 pple. got the 
job that was facilitated by the regional employ-
ment center. 15,2K people stayed unemployed by 
the end of March, though the database comprised 
3,3K of vacancies. The average level of employ-
ment benefits was 2461 hrn. in March 2018, com-
paratively 1914 hrn. the same period in 2017. 

204,3K people worked at enterprises of the 
Sumy region in March 2018 and their average sal-
ary was 6723 hrn, which is 24% more than the 
same period in 2017. The increase in the level of 
the real salary (including the inflation rate and 
payed taxes) was 9,5% to March, 2017.

There exists an overdue in salary payment. It was 
2,4 Mhrn. In March 2018 and increased to 150,9 Mhrn. 
in April 2018. Public Joint Stock Company "Sumy 
Frunze Machine-Building Science and Production 
Association is the debtor and its debt is 68,8% of the 
total amount of the salary payment debts. 

There were some changes concerning pension 
reform in 2017, so in 2018 the minimum pension 
has increased to 1373 hrn (for those who are retired 
in 2018). In 2017 the average amount of monthly 
pension benefits in Sumy region was 1705,64 hrn. 
A the same time we should state the decrease 
in the number of pensioners – 360,4 to 352,4 in 
2017 and 2018 correspondingly.

The internal trade turnover that comprises 
data of enterprise retail trade (legal and physi-
cal person – entrepreneurs) was evaluated in 
4265,4 Mhrn in January-March, 2018, that is 9,9% 
more than it was during the same period in 2017. 
In March 2018 the turnover of the retail trade in 
relative price increased to 6,9% in comparison with 
the same period of the previous year. The amount 



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

293
of the retail trade turnover in January-March was 
2525 Mhrn. The inventory turnover ratio (in rele-
vant prices) is 109,35% to January-February, 2017.

The amount of the agricultural produce in Jan-
uary-March 2018 in all types of the enterprises 
comprised 468,1 Mhrn. The manufacturing of gross 
output in all types of the plants, agricultural enter-
prises farms increased to 0.2% in comparison with 
the same period in 2017. The total amount of the 
sold produce by the agricultural enterprises has 
increased to 22.8% in January-March 2018 in com-
parison to the same period of 2017. The average 
prices for the agricultural produce have increased 
in January-March 2018 corresponding to Janu-
ary-March 2017 to 9.2%. Agricultural enterprises 
and the enterprises that deal with preserving and 
processing of grain crops stored 722,6 Kt of grain 
to the 1st of April, 2018. It is 23% less than it was 
to the 1st of April, 2017. The average price for the 
grain crop, which was offered by preserving and 
processing enterprises, comprised 3694 grh per ton 
in January-March 2018, though it was 3066,3 hrn 
per ton in January-February 2017.

In March, 2018 and in comparison with  
the March, 2017 the industrial produce ratios 
were 110,7% and 114,5% correspondingly. In Janu-
ary-March, 2018 they were 111.9%. In March 2018, 
the produce index in the extractive industry and 
quarries development was 107% to March 2017. 
The regional enterprises reduced the amount of 
the raw petroleum production, gas condensate and 
natural gas. The produce ratio in processing indus-
try was 119,3% in March 2018 compared to March 
2017; 119,4% in January-March 2018 compared to 
January-March 2017.

The enterprises of Sumy region carried out con-
struction work. The expenditures were 140 Mhrn 
in January-March 2018. The building products 
index was 65% in January-March 2018 to Jan-
uary-March 2017. The buildings of new objects, 
reconstruction and technical upgrade comprised 
61,8% from the total amount of the performed 
construction work; the overhaul and routine re-
pairs comprised 18.75 and 19,5%.

The goods turnover of the enterprises was 
1762,9 Mtkm in January-March, 2018 and it 
increased to 4,4% in comparison with Janu-
ary-March, 2017. The passenger turnover was 
553,7 Mpkm. since January and it is 3,1% more to 
January-March, 2017.

The amount of exported goods in Sumy region 
was 133,9 M$, the amount of the imported goods – 
92,7 M$. Export and import increased by 1,5 times. 
The export to the countries of the European Union 
was 52,1 M$. It was 38,9% from the whole amount 
of exported goods and it increased by 1,7 times 
in comparison with the January-February 2017. 
The biggest supplies in the total amount of export 
were carried out to Russia – 21,2%, Spain – 13,3%, 
Egypt – 6,4%, Turkey – 6%, Byelorussia – 5,1%, 
Italy – 4,3%. 

The imported goods from the European Un-
ion were 36,9 M$, or it was 39,8% from the to-
tal amount of import, and it increased to 43,4% 
in comparison to the period of January-February 
2017. The biggest import supplies were from Rus-
sia – 17,1%, China – 12,0%, Germany – 11.9%, Po-
land – 8,6%, Italy – 7,5%.

The consumer price index was 103,7% since  
the beginning of the year and t was 101,3% in 
Mach 2018 [4].

Having done the analysis of the statistical data 
concerning social and economic development of the 
Sumy region and based on the factors that form 
the specific features of the region we can state:

– Geographical position defines the export of 
the region; the country of most part of imported 
goods is Russia. 

– Climatic conditions influence the develop-
ment of agriculture – especially growing and im-
port of grain and sunflower.

– The regions owns rich natural resources – 
though there is a decline in the extraction of nat-
ural gas.

– The region owns well developed structure of 
produce production and processing in agricultural 
complex. The agricultural production prevails the 
industrial one in the region.

– There is an increase in the rate of the aver-
age salary, but at the same time, there exists an 
overdue in the salary.

– The level of population’s income has increased 
to some extent, it is connected with the rise of the 
minimum salary and some increase in the econom-
ic development of the region.

– There is an increase in the pension benefits 
due to the pension reforms. 

Conclusion. Giving the analysis of the social and 
economic development of the Sumy region, we used 
most of the features that influence the development 
of the region in general. The successful development 
of it depends on all of them and they should be 
regarded to both – forming the current strategies 
and making the strategic programs for regional de-
velopment. The final objective for the management 
of economic and social development of the region is 
development and implementation of the “Program 
of Social and Economic Development of the Sumy 
region” and “Plan for Implementation of the Re-
gional Development Strategy during 2018–2020”. 
The main tasks of these programs are: to foresee 
the effective use of natural, resource, production 
and human potential of the region, the reasonable 
labor division, the improvement of the living stand-
ards. The local government initiates these programs 
involving state and local capital, implementing reg-
ulative function and as a result – gaining the effec-
tive and positive feedback in social and economic 
development of the region. 

On the way of the implementation of  
the above-mentioned programs, the local govern-
ment of the Sumy region has created the expert 
groups, which will work in the following directions:  
“The development of human capital”, “The devel-
opment of the rural territories”, “The development 
of the economic potential of the region”. The prior-
ities of the first one will be the following: the sup-
port and development of youth business initiatives; 
the strengthening of the youth social activity by 
means of authority delegation to the institutes of 
the civil societies through the mechanism of com-
petitive support; calling for living a healthy life-
style, improving the system of human resources 
management; implementing the trans – regional 
communication as a mean of regions cooperation 
and tasks fulfilment. 



«Молодий вчений» • № 5 (57) • травень, 2018 р. 294

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

The second group of experts will work in the fol-
lowing directions: production effectiveness improve-
ment in agrarian sector; technical refurbishment 
of the existing enterprises and creating of the new 
highly technological enterprises for production and 
processing of agricultural crops; farming develop-
ment support; support of farming development; de-
velopment of modern forms of cooperation in agrar-
ian sector; self-employment facilitating and training 
specialists for agricultural enterprises in rural areas.

The third group will be engaged in the fulfill-
ment of the following tasks: promotion of invest-
ment and export potential of the region; repairing 
the roads and highways of the state, trans – re-
gional and local use; financial support of the en-
trepreneurship; tourism development; recreation 
places development and water resources improve-

ment; energy resources management improve-
ment; alternative energy support; medical care 
improvement; implementation of the new tech-
nologies in the education; the improvement of the 
housing and utilities service. 

The effective social and economic development 
of the region depends on the effective work of 
all the local bodies and authorities. Though, there 
exist some features that discourage the regional 
economic and social development (low level of in-
come per person which decrease the demand for 
the local goods and services; inability to invest into 
private business; economic problems in agricul-
ture; level of unemployment and some others) but 
they should work in the way of implementation of 
the chosen tasks, creating the favorable conditions 
for the development of the region.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
СУМСЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація
Активний та ефективний соціальний та економічний розвиток держави неможливий без врахування 
особливостей розвитку певного регіону. У статті розкрито основні чинники що впливають на соціально-
економічний розвиток регіону. Проведений аналіз сучасного стану розвитку регіону, враховуючи його 
особливості, визначено сильні та слабкі сторони. Визначена роль регіональної влади у запровадженні 
програми розвитку соціального та економічного розвитку Сумського регіону. Позначено основні види 
та напрямки роботи на шляху до розвитку регіону.
Ключові слова: соціальний розвиток, економічні аспекти, запровадження програм, розвиток аграрного 
сектору, людські ресурси.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СУМСКОГО РЕГИОНА

Аннотация
Активное и эффективное социально-экономическое развитие государства невозможно без учета осо-
бенностей развития определенного региона. В статье раскрыто основные факторы, которые влияют 
на социально-экономическое развитие региона. Проведен анализ действующего состояния и развития 
региона, включая его особенности, обозначены сильные и слабые стороны. Определена роль региональ-
ных властей во внедрении программы социально-экономического развития Сумской области. Обозна-
чены основные виды и направления работ на пути к развитию региона.
Ключевые слова: социальное развитие, экономические аспекты, внедрение программ, развитие аграр-
ного сектора, человеческие ресурсы.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кисіль С.С.
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

У статті розкрито економічний зміст державного регулювання діяльності сільськогосподарських під-
приємств. Представлено сутність фінансової підтримки аграрної галузі. Презентовано позиції України у 
глобальному рейтингу інноваційності та за рівнем глобальної конкурентоспроможності. Ідентифіковано 
існуючі проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні. Виявлено сучасні тренди державної фі-
нансової підтримки діяльності підприємств. Запропоновано пріоритетні напрями державного регулювання 
фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. 
Ключові слова: державне регулювання, державна фінансова підтримка, фінансове забезпечення, іннова-
ційна діяльність, інноваційний розвиток, сільськогосподарські підприємства, аграрна галузь.

Постановка проблеми. Аграрна галузь ста-
ла не тільки локомотивом національної 

економіки, а безперечно є драйвером економіч-
ного прогресу в Україні, є однією з найперспек-
тивніших галузей економіки України, але для 
свого успішного розвитку потребує зваженої 
та збалансованої державної фінансової політики 
та державної підтримки.

Конкурентоспроможність національної еконо-
міки можлива лише за умови формування нової 
парадигми економічного розвитку, що ґрунтуєть-
ся на інноваціях. Сучасним вектором економічно-
го зростання є активізація інноваційних процесів, 
в тому числі інноваційний розвиток сільськогос-
подарських підприємств.

Скорочення державних фінансових можли-
востей та зменшення джерел і обсягів власних 
фінансових ресурсів, актуалізують питання фі-
нансового забезпечення діяльності та розвитку 
сільськогосподарських підприємств. Інновацій-
ний розвиток сільськогосподарських підприємств 
уможливлюється наявністю дієвої системи їх фі-
нансування. Формування та функціонування та-
кої системи передбачає активну участь держави 
у процесах регулювання та підтримки фінансо-
вого забезпечення інноваційного розвитку сіль-
ськогосподарських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням проблематики державної підтрим-
ки сільськогосподарських підприємств приділено 
багато уваги такими вченими, як В. Андрійчук, 
В. Бойко, П. Гайдуцький, Ю. Лузан, В. Месель-
Веселяк. В своїх наукових працях вони доводять 
необхідність та доцільність підтримки діяльності 
сільськогосподарських підприємств з боку дер-
жави. Питанням системи фінансового забезпе-
чення, інструментам та методам фінансування 
і механізму фінансових відносин в аграрній га-
лузі присвячені наукові дослідження П. Саблука, 
О. Непочатенко, О. Гудзь, І. Зеліско, П. Стецюка. 
Незважаючи на активні дослідження визначеної 
проблематики, доцільним є обґрунтування необ-
хідності державного регулювання фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку сільсько-
господарських підприємств.

Невирішені частини загальної проблеми. 
В наукових дослідженнях вчених не отримали 
належного висвітлення питання державної під-
тримки фінансування інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Досліджен-
ня потребують питання державного регулювання 
фінансового забезпечення інноваційного розви-
тку сільськогосподарських підприємств.

Мета статті. Головною метою досліджен-
ня є виявлення основних складових державної 
політики фінансової підтримки інноваційної ді-
яльності сільськогосподарських підприємств 
та розробка основних напрямів державного регу-
лювання фінансового забезпечення їх інновацій-
ного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Посилення процесів глобалізації та загострен-
ня проблем забезпеченості продовольчою про-
дукцією населення світу, потребують розвитку 
вітчизняної аграрної галузі на якісно новій ін-
новаційній платформі. Україна посіла 50 місце 
у глобальному рейтингу інноваційності Global 
Innovation Index у 2017 р., причому за окреми-
ми компонентами індексу («інноваційні зв'язки», 
«засвоєння технологій», «креативні товари і по-
слуги», «вплив знань») український бізнес пере-
буває на дуже низьких позиціях [6]. За даними 
Всесвітнього економічного форуму, Україна про-
тягом 2012–2017 років посіла 85 місце за Ін-
дексом глобальної конкурентоспроможності, що 
свідчить про погіршення рейтингу країни в по-
рівнянні з 73 місцем у 2012–2013 рр [5]. Така 
негативна тенденція щодо конкурентоспромож-
ності національної економіки та її інноваційності, 
торкається багатьох галузей і демонструє над-
звичайну важливість розв’язання цього питання 
для аграрної галузі, яка має значний потенціал 
зовнішньоекономічної діяльності та інтегрується 
у світовий ринок. 

Інноваційний розвиток сільськогосподарських 
підприємств уможливлюється наявністю високо-
го рівня розвитку науки та освіти в країні, впро-
вадженням у сільськогосподарське виробництво 
сучасних досягнень науково-технічного прогре-
су, новітніх технологій та результатів науково- 
дослідних робіт світового рівня. Щодо застосу-
вання інновацій в аграрній сфері, зазначається, 
що «…основу подальшого розвитку аграрного 
сектора економіки в даний час складають науко-
во-технічний прогрес, застосування передових 
технологій у поєднанні з сукупністю організацій-
но-економічних заходів. Особливу актуальність 
має формування нового технологічного укладу, 
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основа якого – інновації, що базуються на ви-
користанні електроніки, робототехніки, обчислю-
вальної техніки, телекомунікацій, генної інжене-
рії тощо, тому на перше місце виходять питання 
поширення інновацій в агроекономіці» [9].

Реалізація інноваційного вектору діяльності 
сільськогосподарських підприємств можливий 
лише за активної участі та підтримки держави, 
яка повинна створювати умови, що дозволяють 
всім суб'єктам ринку інновацій розробляти їх, 
просувати і впроваджувати у виробництво. Дер-
жава також є основним суб’єктом, який може 
забезпечити сприятливі правові, інституційні 
умови інноваційного розвитку сільськогосподар-
ських підприємств та стимулювання інновацій. 
Держава може виступати як суб’єкт господарю-
вання і організатор централізованих капітальних 
вкладень в інноваційну діяльність. Також, дер-
жава повинна стимулювати та формувати попит 
на інноваційну продукцію, виконувати функції її 
замовника.

Проте, державна підтримка аграрної галузі 
концентрується навколо таких напрямів: розроб-
ка та реалізація різноманітних програм розвитку 
сільського господарства; підтримка сільськогос-
подарських підприємств шляхом дотацій, субси-
дій і субвенцій; надання сільськогосподарським 
підприємствам кредитів і позик на пільгових 
умовах; страхування сільськогосподарської ді-
яльності; розвиток зернового виробництва [3]. 

В Україні не сформована загальнодержавна 
стратегія інноваційного розвитку та розроблена 
міжнародними експертами «Цифрова адженда 
2020» поки ще нереалізована. Про низьку інно-
ваційну активність підприємств свідчать показ-
ники обсягів реалізованої інноваційної продукції 
в Україні. За рівнем технологічності українська 
промисловість на третину відстає від показників 
ЄС, за часткою хай-тек продукції в експорті – 
у 4-8 разів, за енергоефективністю – у десяте-
ро. Завдяки введенню нових технологій приріст 
ВВП становить 0,7% проти 60-90% у розвине-
них країнах. За дослідженнями, що проводилися 
в рамках Державної програми прогнозування на-
уково-технічного та інноваційного розвитку, було 
зазначено, що науковий потенціал аграрної на-
уки України, за наявності необхідних інвестицій, 
дає можливість вийти на світовий рівень у таких 
галузях науки і технологій, як селекція рослин 
і тварин, новітні біотехнології, збереження до-
вкілля тощо [2]. 

До основних проблем державної підтримки 
сільського господарства в Україні відносять: від-
сутність довіри до держави у цій сфері з боку 
сільгоспвиробників; недостатній рівень впливу 
заходів бюджетної підтримки на розвиток ві-
тчизняного сільського господарства [7]. 

Державне регулювання та підтримка фінансо-
вого забезпечення сільськогосподарських підпри-
ємств повинна враховувати наступні напрямки:

– активне стимулювання інтеграційних про-
цесів, об’єднання та кооперації капіталів, пільго-
ве залучення грошових коштів для інвестування 
аграрного виробництва;

– здійснення ефективної антимонопольної по-
літики регулювання цін на продукцію природних 
монополій та регулювання пропорцій внутріш-
нього і міжгалузевого обміну;

– здійснення протекціоністської політики дер-
жави з метою захисту вітчизняних товаровироб-
ників від нерівної конкуренції імпортних товарів 
на вітчизняному ринку;

– гарантування широкого державного замов-
лення на найважливіші види сільськогосподар-
ської продукції з гарантованими високими ціна-
ми на них;

– гарантування сільськогосподарських під-
приємств доступними кредитами, інвестиціями 
з урахуванням специфіки сільськогосподарсько-
го виробництва [1, с. 61].

Держава має потенційну можливість підтри-
мувати сільськогосподарські підприємства через 
наступні механізми: компенсація банківських від-
сотків, підтримка на поворотній основі (бюджетні 
кредити), державні гарантії, підтримка за напря-
мами, підтримка в рамках державно-приватного 
партнерства, підтримка за рахунок міжнародних 
коштів. Компенсації банківських відсотків підля-
гають відсотки по кредитах банків, у тому числі 
іноземних, МФК, ЄБРР, нерезидентів, що отри-
мують кошти від облігацій на міжнародних рин-
ках, лізингових платежів. Компенсація здійсню-
ється у розмірі подвійної облікової ставки НБУ 
на дату нарахування відсотків для кредитів у на-
ціональній валюті і 7% (але не вище розмірів, пе-
редбачених кредитними договорами) для креди-
тів в іноземній валюті. На 2018 р. загальна сума 
держпідтримки АПК складатиме 6,3 млрд грн: 
4 млрд грн – розвиток тваринництва, 1 млрд грн – 
фермерство, 1 млрд грн – компенсація вартості 
придбаної с.-г. техніки вітчизняного виробництва, 
300 млн грн – садівництво, 117,9 млн грн інші ін-
струменти підтримки [8].

Існування проблеми фінансування іннова-
ційної діяльності пов’язана з тим, що внутрішні 
інвестори не мають відповідних стимулів щодо 
інвестування у розвиток інноваційної діяльнос-
ті, а іноземні інвестори не мають гарантій та за-
хищеності фінансових вкладень. Не задовольняє 
існуючі фінансові потреби інноваційного роз-
витку підприємств і бюджетне фінансування.  
Тому для більшості вітчизняних підприємств го-
ловним джерелом фінансування інновацій є влас-
ні фінансові ресурси. 

До фінансової складової механізму забезпе-
чення інноваційної діяльності входять такі осно-
вні елементи, як державне фінансування, бан-
ківське та комерційне кредитування, зовнішнє 
інвестування, зокрема венчурне, та самофінан-
сування, яке передбачає використання підпри-
ємствами власних коштів. Така структура цьо-
го механізму дозволяє мобілізувати всі наявні 
джерела фінансових ресурсів і спрямувати їх 
на створення умов для ефективної інноваційної 
діяльності та підвищення рівня конкурентоспро-
можності підприємств. 

Застосовуючи досвід країн ЄС, Україні по-
трібно здійснити комплекс наступних заходів: 
здійснення ефективної державної інноваційної 
політики, погоджуючи темпи і пропорції розви-
тку науки, технологій і виробництва; удоскона-
лення механізму захисту прав інтелектуальної 
власності та процедур патентного захисту інно-
вацій; забезпечення сприятливого клімату для 
створення власних наукомістких виробництв по-
вного циклу шляхом використання різних форм 
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державної підтримки; розвиток інноваційної 
інфраструктури шляхом покращення системи 
інформаційного забезпечення інноваційної ді-
яльності, сертифікації і впровадження розробок, 
підготовки і перепідготовки кадрів; забезпечен-
ня комерціалізації наукових результатів шляхом 
формування основ для ефективного партнерства 
державного та підприємницького секторів в інно-
ваційній сфері [10]. 

Реалізація напрямів розвитку інноваційної 
діяльності в Україні дасть змогу підвищити рі-
вень інноваційної активності підприємств, стабі-
лізувати прискорений процес оновлення вироб-
ництва, ефективно використовувати внутрішні 
та залучені зовнішні інвестиції на інноваційну 
діяльність. Таким чином, державне регулюван-
ня фінансового забезпечення інноваційного роз-
витку сільськогосподарських підприємств – це 
сукупність методів, інструментів та важелів 
пільгового фінансування сільськогосподарських 
підприємств, які впроваджують інновації, що 
сприятиме стимулюванню та зацікавленості в ін-
новаційній діяльності.

Висновки і пропозиції. Розвиток інновацій-
ної діяльності сільськогосподарських підприємств 
можливий лише за підтримки держави, яка по-
винна створювати умови, що дозволяють всім 
суб'єктам ринку інновацій розробляти їх, просува-
ти і впроваджувати у виробництво. Реформування 
аграрної галузі України, євроінтеграційний поступ 
сільськогосподарських підприємств потребують 
відповідної інноваційної платформи, яку має виріз-
няти системний науковий підхід, що ґрунтується 
на світовому досвіді та спрямований на підвищення 
ефективності відтворювальних процесів в галузі.

Державне регулювання фінансового забезпе-
чення інноваційного розвитку сільськогосподар-
ських підприємств повинно здійснюватися шляхом 
зменшення прямих методів стимулювання, як без-
поворотних (фінансування, інноваційних проектів, 
здешевлення кредитів), так і поворотних бюджет-
них фінансувань (пільгового кредитування, цільо-
вих програм, укладання контрактів з інноваційними 
фірмами на розробку нової продукції) та відповід-
ного збільшення непрямих методів регулювання – 
кредитних, податкових, амортизаційних.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
В статье раскрыто экономическое содержание государственного регулирования деятельности сель-
скохозяйственных предприятий. Представлена сущность финансовой поддержки аграрной отрасли. 
Показаны позиции Украины в глобальном рейтинге инновационности и по уровню глобальной кон-
курентоспособности. Идентифицированы существующие проблемы финансирования инновационной 
деятельности в Украине. Выявлены современные тренды государственной финансовой поддержки де-
ятельности предприятий. Предложены приоритетные направления государственного регулирования 
финансового обеспечения инновационного развития сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: государственное регулирование, государственная финансовая поддержка, финансо-
вое обеспечение, инновационная деятельность, инновационное развитие, сельскохозяйственные пред-
приятия, аграрная отрасль.
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STATE REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
FINANCIAL PROVISION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary
The article deals with the economic content of state regulation of agricultural enterprises. The essence of financial 
support of the agrarian sector is presented. The position of Ukraine in the global innovation ranking and the level 
of global competitiveness is presented. The problems of innovative activity financing in Ukraine has been identi-
fied. The modern trends of state financial support of enterprises activity are revealed. The priority directions of 
the state regulation of financial provision of innovative development agricultural enterprises are offered.
Keywords: state regulation, state financial support, financial provision, innovation activity, innovation 
development, agricultural enterprises, agrarian sector.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ  
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Корнєва Н.О., Барабан Т.В.
Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського

У статті досліджено сутність грошових потоків, особливість управління грошовими потоками підприємства в 
умовах нестабільного ринкового середовища. Визначено основні етапи управління грошовими потоками підпри-
ємства. Розглянуто механізм управління грошовими потоками. Визначено основні проблеми, які виникають при 
управлінні грошовими потоками. Висвітлено основні напрямки удосконалення управління грошовими потоками. 
Ключові слова: грошові потоки, управління, підприємства, механізм управління грошовими потоками, 
проблеми ефективного управління.

Постановка проблеми. Підприємства Укра-
їни в умовах ринкової економіки надіють-

ся лише на свої сили, і тому для перетворення 
в життя своїх принципів, таких як самостійність, 
самофінансування, формування резервів, вони 
повинні розподіляти і перерозподіляти грошові 
засобі і формувати фонди. 

На кожному підприємстві відбувається рух 
фінансових резервів, а саме: прибуток, аморти-
заційні відрахування; також здійснюються різні 
виплати по зобов’язанням. При цьому виникають 
грошові (фінансові) потоки. Для управління гро-
шовими потоками підприємствам необхідно зна-
ти загальний обсяг грошових ресурсів, величи-
ну грошового потоку, його інтенсивності руху за 
певний проміжок часу

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанню управління грошовими потоками під-
приємств приділяли увагу безліч авторів та нау-
ковців. Серед вітчизняних виділяють: І.О. Бланк, 
О.В. Виноградова, Л.П. Дяченко, Н.О. Завадська, 
С.В. Каламбет, О.В. Ластовенко, Л.О. Лігонен-
ко, Г.В. Ситник, Г.В. Митрофанов, О.О. Олійник, 
А.М. Поддєрьогін, Р.А. Слав’юк, О.О. Терещенко 
та інші, вони особливу увагу приділяли сутнос-
ті, класифікації, методиці аналізу, плануванню, 
оптимізації, контролю, проте системно грошові 
потоки не розглядали. 

Серед зарубіжних науковців були: М. Бер-
тонеш, Ю.Брігхем, Р. Брейлі, Дж. Ван Хорн, 

Д.М. Кейнс, А.М. Кінг, Б. Коллас, С. Фішер, Х. Ши-
ренбек, В.В. Бочаров, Л.Н. Павлова, О.М. Сорокін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Попри те, що питання управ-
ління грошових потоків досліджували безліч на-
уковців, як вітчизняних так і зарубіжних вони 
не розглянули системно грошові потоки. Тож 
незважаючи на існуючі праці науковців все ж 
є потреба в розробці ще й підходів до управління 
грошовими потоками підприємств, які орієнтова-
ні на їх стратегічний розвиток з урахуванням на-
ціональних та галузевих особливостей.

Мета статті полягає в визначенні сутності 
управління грошових потоків, дослідженні стану, 
проблем та перспектив ефективного управління 
грошовими потоками підприємств в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Іс-
нування деталізованого аналізу руху грошових 
коштів в наукових виданнях дав змогу ствер-
джувати, що на теперішній момент це поняття 
містить низку нез’ясованих моментів, тож про-
блема грошових потоків залишається відкритою.

Тривалий час в економіці вживалось лише 
поняття «грошові кошти». Зі зміною фінансо-
вого аналізу в Україні з’явилося нове поняття 
для аналітиків – «грошовий потік» Отже тео-
ретичне дослідження варто розпочати з уза-
гальнення вчених щодо визначення нового для 
українських практиків поняття – «грошові по-
токи» (табл. 1).
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Управління грошовими потоками є одним 
з елементів комплексного управління підпри-
ємством, отже, не повинно здійснюватися само-
стійно, тобто окремо від всієї системи функці-
онування підприємства. Управління діяльністю 
підприємства грунтується на оцінці фінансових 
результатів (прибутку і збитку) і фінансового 
становища (балансу). Рух грошових потоків та-
кож використовується для оцінки результатів 
роботи підприємства. Всі документи фінансової 
звітності підприємства нерозривно пов'язані між 
собою; зміни одного елемента управління при-
зводять до змін іншого [8].

В основі управління грошовими потоками ле-
жить концепція грошового кругообігу. Напри-
клад, гроші конвертуються в запаси, дебіторську 
заборгованість і назад в гроші, замикаючи цикл 
руху оборотного капіталу компанії. Коли грошо-
вий потік зменшується або перекривається по-
вністю, виникає явище неплатоспроможності. 
Недолік грошових коштів підприємство може 
відчути навіть в тому випадку, якщо формально 
вона залишається прибутковим (наприклад, по-
рушуються терміни платежів клієнтами компа-
нії). Саме з цим пов'язані проблеми дохідних, але 
неліквідних компаній, що стоять на межі бан-
крутства.

Систему ефективного управління грошовими 
коштами зображено на рис. 1 [14].

Основною метою управління грошовими по-
токами є забезпечення фінансової рівноваги під-
приємства в процесі його діяльності і розвитку 
шляхом балансування обсягів надходження і ви-
трачення грошових коштів підприємства та фор-
мування необхідної звітності, що забезпечить про-
ведення всестороннього аналізу грошових потоків. 

Метою аналізу є оцінка здатності підприємства 
генерувати грошові потоки в обсягах та за стро-
ками здійснення необхідних планових платежів, 
забезпечення з оптимізації грошового потоку. 

Механізм управління грошовими потоками 
зображений на рис. 2.

Механізм управління має ґрунтуватися на 
принципах системності, інтегрованості, достовір-
ності, динамічності, відповідності цілям підпри-
ємства, досяжності, ефективності, багатоваріант-
ності [15].

Основними проблемами управління грошовими 
потоками на українських підприємствах є те, що:

– управління грошовими засобами скоріше 
всього являє собою управління залишком грошо-
вих коштів на рахунках; 

– процес управління не скоординований 
з цілями самого підприємства;

– підприємствам властива неоднозначність 
управління грошовими потоками в розрізі опера-
ційної, фінансової та інвестиційної діяльності або 
повна його відсутність; 

– у більшості підприємствах відсутні по-
сади фінансового та інвестиційного менеджера, 
не кажучи про посаду управляючого грошовими 
коштами;

– проблема наявності прибутку, але відсут-
ності грошей.

Оптимізація грошових потоків надає змогу 
підтримувати фінансову рівновагу, яка досяга-
ється за умови, якщо попит підприємства на гро-
шові кошти дорівнює його пропозиції (наявним 
грошовим коштами) у кожний період [16].

Для оперативного контролю грошовими засо-
бами розроблюється більш детальний бюджет, 
платіжний календар на місяць (квартал).

Таблиця 1
Тлумачення поняття «грошові потоки» різними авторами

Автор, джерело 
інформації Визначення поняття, дослідження та пропозиції різних авторів

Аранчій В.І. [1] Розглядає лише грошові надходження підприємства та організацію грошових 
розрахунків, що описує механізм існування грошових потоків.

Кірейцев Г.Г. [2] Грошовий потік – є одним з ключових моментів оптимального співвідношення  
між ліквідністю та прибутковістю.

Ковальов В.В. [3]
«… система ефективного керування коштами має на увазі виділення великих 
блоків: а) розрахунок фінансового циклу; б) аналіз руху коштів; в) прогнозування 
грошових потоків».

Ковальова А.М., 
Лапуста М.Г. [4]

Розглядають не управління грошовими потоками, а управління грошовими 
засобами, що здійснюється при прогнозуванні грошового потоку.

Конюховський П.В. [5] Вводить категорію «ресурсний потік», що визначає швидкість зміни обсягу 
наявних ресурсів до тривалості часу, необхідної для цієї зміни.

Крамаренко Г.О. [6] Грошовий потік – сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, 
генерованих господарською діяльністю підприємства.

Крамаренко В.І. [7] Грошовий потік – сукупність надходжень і вибуття коштів за певний період часу, 
формованих у процесі господарської діяльності. 

Лахтіонова Л.А. [8] Дослідження сутності грошових потоків, їх аналізу, а також прямому і непрямому 
методам складання Звіту про рух грошових коштів.

Слав’юк Р.А. [9] Розглядає грошові потоки в контексті грошових розрахунків підприємства  
як їх частину, що нівелює їх значимість як самостійного поняття.

Старостенко Г.Г., 
Мірко Н.В. [10]

Грошовий потік – надходження і витрати грошових коштів у процесі здійснення 
господарської діяльності підприємства. 

Суторміна В.М. [11] Розділяє грошові потоки як кошти, отримані в результаті підприємницької діяльності. 
Розглядає грошові потоки в аспекті складання Звіту про рух грошових коштів.

Тян Р.Б. [12] Трактує грошовий потік як масу готівкових коштів, що надходить або вибуває  
з обігу як грошові виплати.

Терещенко О.О. [13] Грошові потоки – внутрішнє джерело фінансової стабілізації через збільшення 
вхідних та зменшення вихідних грошових потоків.
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Управління грошовими потоками

Розрахунок тривалості 
фінансового циклу

Оцінка оптимального 
рівня грошових коштів

Аналіз руху грошових 
коштів

Визначення вартості 
грошей у часі

Принцип інформативної вірогідності

Принцип забезпечення збалансованості

Принцип забезпечення ефективності

Принцип забезпечення ліквідності

Рис. 1. Система ефективного управління грошовими коштами

 

Механізм управління 
грошовими потоками 

підприємства 
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управління 

Критерії управління
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управління Функції управління Ресурси управління 

Рис. 2. Механізм управління грошовими потоками підприємства

Платіжний календар підприємства дозволяє 
управляти і контролювати рух грошей в ком-
панії, як у короткостроковій перспективі (день, 
тиждень), так і в довгостроковій (місяць, рік). 
Важливою функцією платіжного календаря 
є можливість лімітування витрат за статтями ви-
трат, за різними критеріями. Також, він дозволяє 
управляти не тільки грошовими коштами, а й до-
говірною діяльністю, виконавською дисципліною 
співробітників і інше.

Важливою умовою оптимізації грошових по-
токів є вивчення факторів, які впливають на їх 
обсяг і характер формування у часі. До зовніш-
ніх факторів можна віднести загальну проблему 
неплатежу, низький рівень виробництва та купі-
вельної спроможності, несприятливі умови креди-
тування, недосконалість податкової політики [17]. 

Внутрішніми факторами, які впливають на 
грошовий оборот підприємства є: висока собівар-
тість продукції, низька конкурентоздатність, від-
сутність ринків збуту, брак джерел довгостроко-
вого фінансування капіталовкладень тощо.

Вагоме значення у процесі оптимізації займає 
аналіз інформації, який є не лише основою для об-
ґрунтування та вибору певного напряму оптиміза-
ції, але й може виступати індикатором задовільності 

стану об’єкта оптимізації. Не менш важливу роль 
у здійсненні оптимізації має і оцінка отриманих 
результатів вибору, яку можна розглядати також 
в якості кінцевого індикатора, який здатен надати 
інформацію про досягнення мети оптимізації [18].

Нестача джерел довготермінових вкладень 
негативно впливає на перспективну здатність 
підприємства генерувати позитивний оптималь-
ний грошовий потік. Довготермінові кредити бан-
ків повинні виступати зовнішнім джерелом фі-
нансування, проте за умови високих відсоткових 
ставок та нестабільної фінансової ситуації вони 
стають недоступними для більшості підприємств.

З метою підвищення ефективності управління 
грошовими потоками вітчизняних підприємств 
необхідно:

– залучати в практику розрахунок системи 
показників грошових потоків як вимірників фі-
нансової стійкості та платоспроможності;

– досліджувати галузеві закономірності 
грошових потоків та враховувати їх у практиці 
обліку та аналізу підприємства;

– визначати потоки в обліковій у тому чис-
лі оперативній інформації для формування своє-
часного та повного інформаційного забезпечення 
аналізу руху грошових коштів підприємств;
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– удосконалити методику аналізу грошових 

потоків;
– ураховувати фактори руху коштів ві-

тчизняних суб’єктів господарювання в умовах 
невизначеності та ризику.

Враховуючи специфіку і складність проблем, 
з якими зіштовхуються підприємства в процесі 
своє діяльності, виділяють такі напрямки опти-
мізації грошових потоків:

– подальше вдосконалення технології фінан-
сових розрахунків для скорочення операційних 
потреб підприємства у необхідних коштах;

– вдосконалення системи обліку з метою здій-
снення достовірного ретроспективного аналізу;

– підвищення точності прогнозування грошо-
вих потоків;

– пошук та використання альтернативних 
джерел ліквідності;

– удосконалення фіскальної політики, зокрема 
зниження податкового тиску та максимальне спро-
щення процедур податкового адміністрування;

– модернізація та структурна перебудова ви-
робничого потенціалу, зниження його енерго– 
та матеріаломісткості;

– створення необхідних умов для легалізації 
коштів «тіньових» капіталів;

– забезпечення надійності правової захище-
ності підприємницької діяльності, припинення 
практики постійних змін чинного законодавства.

Ураховуючи вищезазначене вважаємо за необ-
хідне виділити такі напрями ефективного управ-
ління грошовими потоками на підприємстві:

– будь який збій у здійсненні платежів не-
гативно позначається на формуванні виробничих 
запасів сировини і матеріалів, рівні продуктив-
ності праці, реалізація готової продукції тощо. 
У той же час ефективно організовані грошові 
потоки підприємства, підвищуючи ритмічність 
здійснення операційного процесу, забезпечують 
зростання обсягу виробництва і реалізації його 
продукції;

– активно управляючи грошовими потоками, 
можна забезпечити більш раціональне й економ-
не використання власних фінансових ресурсів, що 

формуються із внутрішніх джерел, знизити за-
лежність темпів розвитку підприємства від залу-
чених кредитів. Особливо актуальності цей аспект 
управління грошовими потоками набуває для під-
приємств, що знаходяться на ранніх стадіях свого 
життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх дже-
рел фінансування досить обмежений;

– навіть у підприємств, що успішно здійсню-
ють господарську діяльність і генерують достат-
ню суму прибутку, неплатоспроможність може 
виникати як наслідок незбалансованості різних 
видів грошових потоків у часі. Синхронізація 
надходження і виплат грошових коштів, що до-
сягається в процесі управління грошовими пото-
ками підприємства, дає змогу усунути цей фак-
тор виникнення його неплатоспроможності. Мова 
йде в першу чергу про ефективне використання 
тимчасово вільних залишків грошових коштів 
у складі оборотних активів, а також накопичува-
них інвестиційних ресурсів у здійсненні фінансо-
вих інвестицій;

– аналіз динаміки чистого грошового потоку 
важливий, і тому, що часто на підприємствах 
складається ситуація, коли є прибуток, але немає 
коштів, або є грошові кошти, але відсутній при-
буток. Таким чином, будучи фінансовим резуль-
татом діяльності підприємства, чистий прибуток 
в той же час не відображає реального фінансово-
го стану підприємства, його платоспроможності 
і ліквідність балансу.

Висновок: отже, серед вчених чітко відслідко-
вуються різні погляди щодо визначення поняття 
«грошові потоки», одні порівнюють грошові по-
токи та грошові кошти; другі визначають їх як 
надходження і витрати грошових коштів підпри-
ємства; треті використовують поняття «умовний 
грошовий потік» або ресурсний потік.

В основі оптимізації грошових потоків під-
приємства повинна бути збалансованість обсягів 
позитивного та негативного грошових потоків. 
Відсутність такої збалансованості призведе до 
утворення дефіцитного або профіцитного грошо-
вого потоку, що однаково негативно впливає на 
діяльність підприємства.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация
В статье исследована сущность денежных потоков, особенность управления денежными потоками 
предприятия в условиях нестабильной рыночной среды. Исследованы основные этапы управления 
денежными потоками предприятия. Рассмотрены механизм управления денежными потоками. Опре-
делены основные проблемы, возникающие при управлении денежными потоками. Освещены основные 
направления совершенствования управления денежными потоками.
Ключевые слова: денежные потоки, управление, предприятие, механизм управления денежными по-
токами, проблемы эффективного управления.

Korneva N.A., Baraban Т.V.
V.A. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University 

SYSTEM APPROACH TO MANAGEMENT  
OF CASH FLOW OF ENTERPRISES

Summary
The features of cash flow of enterprise in an unstable market environment are certain in the article.  
The main stages of cash flow of the enterprise investigate. Mechanism of cash flow of enterprise are con-
sidered. Factors and problems of enterprise of cash flow are considered. Definition of enterprise cash flow 
concepts systematized. The directions of improving cash flow management investigated.
Keywords: cash flows, management, enterprise, cash flow management mechanism, problems of effective 
management.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН  
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ливдар М.В., Пелехата О.В., Івахів М.А.
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто проблемні аспекти практичної реалізації та забезпечення функціонування системи 
міжбюджетних відносин в Україні в рамках стимулювання та підтримки соціально-економічного розви-
тку адміністративно-територіальних одиниць різних рівнів. Розроблено концептуальну модель організації 
міжбюджетних відносин в Україні. Зазначено передумовами удосконалення механізму організації між-
бюджетних відносин та запропоновано основні кроки для розвитку міжбюджетних відносин в Україні.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, фінансова децентралізація, місцеві бюджети, субвенція, дотація, 
об’єднані територіальні громади.

Постановка проблеми. Ключовою умовою 
збалансованого соціально-економічно-

го розвитку країни є ефективно діюча система 
міжбюджетних відносин, функціональне призна-
чення якої – модернізація бюджетної децентра-
лізації та визначення чітких повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування. Започаткована 
прийняттям Конституції України (1996 р.) та За-

коном «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(1997 р.) реформа системи міжбюджетних від-
носин набула нового змісту з введенням в дію 
Бюджетного кодексу України (2002 р. та 2010 р.). 
Ключові напрями реформування місцевого само-
врядування того періоду стосувалися зміцнення 
самодостатності місцевих бюджетів без визна-
чення чітких функціональних обов’язків органів 
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місцевого самоврядування (ОМС) обласного, ра-
йонного та сільського рівнів, що в підсумку не 
призвело до очікуваних результатів від такої 
реформи. Тому зміни до Бюджетного та Подат-
кового кодексів у 2014 р. були логічним продо-
вженням розпочатих і не завершених реформ 
та поклали початок новому етапу розвитку між-
бюджетних відносин в нашій країні

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженню проблематики вдосконалення сис-
теми міжбюджетних відносин, фінансових ас-
пектів функціонування територіальних громад, 
посилення фінансової самостійності місцевих 
бюджетів тощо присвячені праці багатьох ві-
тчизняних науковців і практиків, а саме: А. Бу-
ряченко [1], В. Опаріна [2], М. Кульчицького [3], 
О. Шинкарюка [4], О. Кириленко [5]. Попри над-
мірну увагу до питань фінансового забезпечення 
територіальних громад, окремі аспекти міжбю-
джетних відносин в контексті досягнення їх фі-
нансової спроможності в умовах фінансової де-
централізації потребують додаткового вивчення.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Розвиток системи між-
бюджетних відносин в Україні спрямовані на 
вирішення основної проблеми – надання насе-
ленню відповідних соціально-економічних послуг 
на високому рівні та з однаковою якістю в різ-
них адміністративно-територіальних одиницях.  
При цьому, еволюція системи міжбюджетного 
вирівнювання сповільнюється сукупністю певних 
факторів, існування яких ускладнюють форму-
вання та функціонування системи відносин між 
бюджетами. Основними є:

– фінансова та економічна неспроможність 
місцевих органів влади забезпечити ефективний 
розвиток відповідної громади, що є причиною 
невідповідності фінансових зобов’язань, затвер-
джених за місцевими бюджетами, та сукупністю 
джерел фінансових надходжень;

– проблема точного визначення потреби міс-
цевого бюджету в додаткових ресурсах та спра-
ведливого перерозподілу фінансового ресурсу 
між суб’єктами міжбюджетних відносин;

– нестабільний та неефективний нормативно-
правовий «коридор» функціонування даної системи; 

– недостатність ресурсної бази для можли-
вості ефективного розвитку адміністративно-те-
риторіального утворення;

Існування та потреба вирішення даних про-
блем дозволяють виокремити основні аспекти 
забезпечення ефективного функціонування сис-
теми міжбюджетних відносин, серед яких осно-
вними є сталість і стабільність соціально-еконо-
мічної ситуації як у державі, так і в відповідному 
регіоні, єдиність та постійність бюджетних меха-
нізмів та процедур, а також постійність доходів 
та, зокрема, сталість та достатність системи по-
даткових платежів до бюджетів різних рівнів.

Метою статті є поглиблення теоретико-ме-
тодологічних підходів і розроблення практичних 
рекомендацій щодо підвищення ефективності ор-
ганізації міжбюджетних відносин в економічній 
системі України.

Виклад основного матеріалу. Міжбюджетні 
відносини виступають одним з ключових меха-
нізмів держави для забезпечення стабілізації 
і стимулювання соціально-економічного розвитку 

країни в цілому та адміністративно-територіаль-
них одиниць. Цей механізм реалізується через 
систему форм, методів, моделей, інструментів, 
правових та інституційних структур формування 
та реалізації міжбюджетних відносин. 

Основним завданням системи міжбюджетних 
відносин є забезпечення бюджетної відповідаль-
ності, економічної ефективності та соціальної 
справедливості розвитку держави, а також на-
дання максимально рівних та якісних гарантова-
них державою суспільних послуг.

Реформа адміністративно-територіального 
устрою та бюджетно-податкова децентралізації, 
відповідно до яких формуються перші об’єднані 
територіальні громади, покликана вирішити про-
блему тотальної залежності місцевих бюджетів 
від фінансування з центру. 

Відтак необхідним є формування ефективного 
механізму міжбюджетних відносин, побудованого 
на основі розширення фінансової автономії міс-
цевих бюджетів, підвищення рівня їх дохідності 
та збільшення повноважень органів місцевого са-
моврядування для розвитку фінансово спромож-
них територіальних одиниць.

Таким чином, модель організації міжбюджет-
них відносин має формуватися під впливом та на 
основі децентралізації, яка передбачає:

– невтручання держави у бюджетний процес 
на місцевому рівні;

– врахування інтересів органів місцевого са-
моврядування та територіальних громад;

– чітке розмежування повноважень між рів-
нями управління;

– надання на місцевий рівень достатніх фі-
нансових ресурсів для реалізації повноважень. 

Ефективний механізм міжбюджетних відно-
син повинен базуватися на основі досягнення та-
ких цілей:

– сприяння та стимулювання соціально-еко-
номічного розвитку адміністративно-територі-
альних одиниць різних рівнів та забезпеченні 
ефективного використання органами місцевого 
самоврядування внутрішнього потенціалу те-
риторії;

– врахування інтересів місцевих органів вла-
ди та органів місцевого самоврядування;

– формування на основі оцінки фактичного 
рівня соціального та економічного розвитку ад-
міністративно-територіальних одиниць та враху-
ванні їх потенційних можливостей.

Механізм організації міжбюджетних відно-
син – це система, яка включає сукупність ін-
струментів, методів та важелів, за допомогою за-
стосування яких забезпечується цілеспрямоване 
фінансове упорядкування міжбюджетних відно-
син з метою усунення вертикальних та горизон-
тальних дисбалансів фінансового забезпечення 
розвитку та стимулювання органів місцевого са-
моврядування до ефективного використання еко-
номічного потенціалу територій.

Механізм організації міжбюджетних відно-
син характеризується наявністю вагомих осо-
бливостей, які, по-перше, визначаються відпо-
відно до основних цілей його розвитку, по-друге, 
формуються на основі взаємодії та необхідності 
врахування інтересів бюджетів різних рівнів, а 
відтак – взаємоузгодження інтересів держави, 
регіонів та територіальних громад. 



«Молодий вчений» • № 5 (57) • травень, 2018 р. 304

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

Концептуальну модель організації міжбюд-
жетних відносин показано на рис. 1.

Механізм організації міжбюджетних відно-
син характеризується наявністю вагомих осо-
бливостей, які, по-перше, визначаються відпо-
відно до основних цілей його розвитку, по-друге, 
формуються на основі взаємодії та необхідності 
врахування інтересів бюджетів різних рівнів, а 
відтак – взаємоузгодження інтересів держави, 
регіонів та територіальних громад. 

Тобто мова йде про адміністративно-терито-
ріальні формування з різними «територіальни-
ми об’ємами», різними можливостями соціаль-
ного та економічного розвитку та особливостями 
світоглядних факторів, що визначає механізм 
організації міжбюджетних відносин як складну 
та багатоаспектну систему.

Таким чином, механізм організації міжбю-
джетних відносин є бюджетною технологією, яка 
через використання конкретних методів та ін-
струментів дозволяє вирішити питання розви-
тку бюджетної системи держави, які пов’язані 
з утворенням та розподілом повноважень та фі-
нансових потоків між бюджетами різних рівнів. 

При цьому, формування механізму організації 
міжбюджетних відносин має бути орієнтованим 
на перспективу потенційної фінансової та еконо-
мічної спроможності та самодостатності терито-
ріальних громад.

Механізм організації міжбюджетних відносин до 
сьогодні головним чином базувався на питанні зба-
лансування бюджетів та вирівнювання фінансових 
можливостей на різних рівнях управління [2; 3]. 

Тому сьогодні, в рамках реформи місцевого 
самоврядування та фінансової децентралізації, 
він потребує удосконалення в напрямку ефек-
тивної реалізації стимулюючої та контрольної 
функцій. 

Основними передумовами удосконалення 
механізму організації міжбюджетних відносин 
є такі:

– для забезпечення ефективної реалізації 
функції вирівнювання:

• зниження рівня диференціації бюджетної 
забезпеченості адміністративно-територіальних 
утворень;

• збалансування доходних джерел та ви-
даткових повноважень органів місцевого само-
врядування;

– для стимулювання соціально-економічного 
розвитку територій:

• підвищення рівня фінансової автономії 
та спроможності місцевих бюджетів;

• надання цільових міжбюджетних транс-
фертів інвестиційного характеру;

– для контролю використання бюджетних ре-
сурсів:

• забезпечення постійного моніторингу 
якості надання суспільних послуг та ефективнос-
ті використання бюджетних коштів з дотриман-
ням усіх законодавчих вимог. 

Слід зауважити, що формування механіз-
му організації міжбюджетних відносин на осно-
ві децентралізації, яка передбачає розширення 
фінансово-бюджетної автономії місцевого само-
врядування, не означає усунення ролі та місця 
державної фінансової підтримки в розвитку те-
риторіальних громад. 

Удосконалення та прагматизація механізму 
організації міжбюджетних відносин передба-
чає спільну відповідальність держави та влади 
на місцях за розвиток територій та її фінансову 
спроможність і, як результат, – самодостатність.

Фінансовий ресурс в умовах децентраліза-
ції та реформи адміністративно-територіальної 
реформи має передаватися об’єднаним терито-
ріальним громадам, які є організаційно та бю-
джетно спроможними забезпечити свій соціаль-
но-економічний розвиток, в обсягах, достатніх 
для реалізації покладених на них повноважень. 

Відтак, раціоналізація механізму організації 
міжбюджетних відносин має передбачати:

– перехід від організації міжбюджетних від-
носин на основі бюджетної забезпеченості до 
нормативу «соціальна забезпеченість» – при 
визначенні фінансових потреб громади в осно-
ві обчислення має лежати принцип повсюднос-
ті забезпечення населення суспільними блага-
ми відповідної якості, що відкриває можливості 
оновлення процедури бюджетного вирівнювання, 
зокрема, використання інструментів горизон-
тального вирівнювання між бюджетами одного 
рівня;

– встановлення прямих міжбюджетних від-
носин між державним бюджетом та бюджета-
ми об’єднаних територіальних громад – це одна 
з ключових переваг, які вже отримали новосфор-
мовані в результаті адміністративно-територі-
альної реформи територіальні громади;

– повне врегулювання питання виконання на 
рівні громад делегованих державою повнова-
жень – це питання сьогодні знаходиться в фазі 
активного обговорення та вирішення, проте все 
ще немає єдиного підходу до його вирішення 
та сталості існування чітко визначених повнова-
жень органів місцевого самоврядування, які (що 
особливо важливо) вони спроможні реалізувати;

– гарантування фінансування повноважень 
органів місцевого самоврядування, які делеговані 
державою, за рахунок переданих з державного 
бюджету фінансових ресурсів, досягнення фі-
нансування проектів місцевого значення за ра-
хунок власних доходів місцевих бюджетів;

– стратегування регіонального розвитку – 
формування стратегій регіонального розвитку 
та їх фінансування за рахунок коштів Держав-
ного фонду регіонального розвитку, які виділя-
тимуться виключно під реалізацію цих стратегій.

Вплив механізму організації міжбюджетних 
відносин на бюджетну систему загалом та різні 
аспекти соціального та економічного життя має 
якісну та кількісну визначеність. Кількісна ха-
рактеризується обсягами фінансових ресурсів, 
які розподіляються та перерозподіляються між 
бюджетами різних рівнів. 

Якісна визначеність характеризується осо-
бливостями та характером такого перерозподі-
лу, зокрема, обранням відповідних інструментів 
та способів акумулювання ресурсів, їх перероз-
поділу між бюджетами різних рівнів та визна-
чення умов, відповідно до яких фінансові ресур-
си направляються до відповідних бюджетів.

Концептуальна модель організації міжбю-
джетних відносин відрізняється своїми принци-
пами (адаптивності, фінансового вирівнювання, 
повсюдності надання суспільних послуг, узгод-
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ження інтересів всіх суб’єктів міжбюджетних 
відносин та збалансованості доходної та видат-
кової частин бюджетів), методами та функціями. 

Вона покликана забезпечити системність ін-
формації про об’єкт і предмет дослідження 
та передбачає комплексність їх дослідження. 
При цьому, саме виконання всіх функцій є осно-
вним аспектом формування ефективного меха-
нізму організації міжбюджетних відносин в умо-
вах децентралізації в Україні. 

Впродовж всього періоду розвитку системи 
міжбюджетних трансфертів та їх організації 
в Україні основна увага приділялася реалізації 
функції вирівнювання. Система міжбюджетних 
відносин була орієнтована на вирівнюванні со-
ціальної та фінансової спроможності розвитку 
регіонів та адміністративно-територіальних фор-
мувань усіх рівнів [4]. 

З рис. 2 яскраво прослідковується: впродовж 
2012-2015 рр. одні й ті ж області отримували 
найбільші трансферти на одну особу – Волин-
ська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпат-
ська, Тернопільська. Тобто, це регіони з низьким 
рівнем економічного розвитку в порівнянні з ін-
шими по країні.

Таким чином, в Україні було встановлено 
практику «вирівнювання в бідності». Регіони-
аутсайдери могли не працювати над тим, щоб за-
безпечити свій розвиток, оскільки з державного 
бюджету щороку їм спрямовувалася фінансова 
підтримка. 

Це неправильний підхід – він повністю ніве-
лює необхідність спрямування державної під-
тримки так званих «точок зростання».

Дієва та ефективна організація міжбюджет-
них відносин в напрямку вирівнювання має 
створюватися на основі формування стимулів 
місцевих органів влади та органів місцевого са-
моврядування до ефективного використання фі-
нансового та економічного потенціалів територій 
та активної діяльності у пошуку додаткових ре-
зервів нарощення доходів місцевих бюджетів.

Відповідно до зауважень, на рис. 3 подано 
структурно-логічну схему вирівнювання та зба-
лансування місцевих бюджетів.

Слід наголосити, що стабільність надання фінан-
сових ресурсів є особливо важливим для кожного 
регіону та кожної територіальної громади. Проте, 
розподіл бюджетних коштів з метою вирівнювання 
фінансової спроможності місцевих бюджетів має 
здійснюватися на основі оцінки якості управлін-
ня бюджетними коштами та рівня використання 
економічного потенціалу територій, що сприятиме 
усуненню проблеми стимулювання органів місце-
вого самоврядування до розвитку території. 

Додаткові фінансові ресурси у вигляді дотацій 
мають надаватися за умови, якщо власні доходи 
територіальних громад значно нижчі мінімально-
го рівня видатків. 

При цьому, органами місцевого самоврядуван-
ня вже використано усі інструменти збільшен-
ня надходжень до місцевих бюджетів, зокрема, 
ставки місцевих податків та зборів встановлено 
на оптимально високому рівні та використано усі 
можливості ефективного використання внутріш-
нього потенціалу громад. 

Відтак, дефіцитність бюджету викликана 
низкою факторів, які є незалежними від мож-
ливостей органів місцевого самоврядування, що 
є прямою передумовою до надання з державного 
бюджету міжбюджетних трансфертів. 

Натомість, місцеві бюджети, які неефективно 
використовують надані їм інструменти підви-
щення доходів місцевих бюджетів, мають отри-
мувати міжбюджетні трансферти, обсяги яких 
слід коригувати відповідно до оцінки якості ви-
користання бюджетних ресурсів та рівня вико-
ристання економічного потенціалу територій. 

Така трансфертна політика – передумова сти-
мулювання громад до саморозвитку, об’єднання 
на умовах створення фінансово спроможних ад-
міністративно-територіальних формувань та за-
безпечення ефективного використання економіч-
ного потенціалу.

Слід зауважити, що такий спосіб організації 
надання міжбюджетних трансфертів передба-
чає не лише реалізацію функції вирівнювання, а 
й є можливим лише при ефективному виконанні 
контрольної функції та своїм наслідком матиме 
часткову реалізацію стимулюючої функції.

 
Рис. 2. Динаміка міжбюджетних трансфертів на одну особу  

в розрізі місцевих бюджетів областей України у 2012–2015 рр., грн.
Джерело: сформовано на основі даних Міністерства фінансів України
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Таким чином, основним спо-

собом забезпечення стимулюю-
чої функції механізму організації 
міжбюджетних відносин є пере-
творення місцевих бюджетів на 
ефективний та дієвий інструмент 
розвитку економіки. 

Напрямками реалізації постав-
леного завдання є:

– спрямування видатків міс-
цевих бюджетів на забезпечення 
стратегічних напрямків розвитку 
громад, що в перспективі дозво-
лить отримати відповідну еконо-
мічну та фінансову віддачу;

– перехід на середньострокове 
планування при формуванні міс-
цевих бюджетів та забезпечен-
ня програмно-цільового метoду 
бюджетування, що забезпечить 
можливість реалізації важливих 
для громад проектів, термін ре-
алізації яких перевищуватиме 
один рік;

– упорядкування програм, які 
фінансуються з місцeвих бюдже-
тів, а також посилення контролю 
за використання фінансових ре-
сурсів на місцях, що забезпечить 
подолання проблеми розпороше-
ності видатків;

– стимулювання надходження 
в регіони інвестиційних ресурсів, 
в тому числі і через державне за-
мовлення на виготовлення про-
дукції.

Таким чином держава через 
відповідні інструменти механізму 
організації міжбюджетних від-
носин має сприяти формуванню 
фінансово спроможних територіальних громад, 
в розвитку яких чітко прослідковуватиметься 
залежність доходів місцевих бюджетів від показ-
ників економічної активності органів місцевого 
самоврядування та членів громад. Забезпечення 
цього напрямку розвитку міжбюджетних відно-
син включає реалізації таких кроків:

– пошук та формування механізмів взаємо-
дії органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та приватних підприємств, що 
дозволить забезпечити виокремлення як еконо-
мічних, так і іміджевих переваг від такої вза-
ємодії;

– впорядкування системи управління 
об’єктами комунальної власності і спільної влас-
ності громад, запровадження ефективних меха-
нізмів планування і прогнозування результатів 
діяльності комунальних підприємств, розгляд 
можливості передачі управління комунальни-
ми підприємствами, діяльність яких прямо не 
пов’язана з виконанням соціальних завдань, 
суб’єктами бізнесу на основі розвитку державно-
приватного партнерства;

– забезпечення розвитку альтернативних 
джерел доходів місцевих бюджетів, зокрема, 
визначення місцевих запозичень як вагомого 
та ефективного фінансового інструменту, реалі-
зація чого є можливою через такі кроки:

• стимулювання органів місцевого самовря-
дування до випуску та придбання муніципаль-
них цінних папeрів, а також поступове забезпе-
чення розвитку випуску та реалізації облігацій 
місцевих позик довгострокового характеру;

• забезпечення диверсифікації напрямків 
використання муніципальних цінних папeрів, 
зокрема на фінансування будівництва житла, 
утилізацію відходів промислових підприємств, 
будівництво малих теплоелектростанцій, модер-
нізацію систем водопостачання, доріг, вуличного 
освітлення, оновлення транспорту;

• забезпечення спрямування залучених че-
рез місцеві запозичення ресурси виключно на ін-
вестиційні цілі;

• визначення ефективних проектів, під які 
можливий випуск цінних паперів;

Окремим аспектом забезпечення реалізації 
стимулюючої функції механізму організації між-
бюджетних відносин є розвиток та залучення ін-
весторів на місцевий рівень. Для активізації цьо-
го завдання необхідним є формування умов для 
залучення інвестиційних ресурсів, зокрема:

– розвиток місцевих фондів регіонального роз-
витку, що виступають підрозділами Державного 
фонду регіонального розвитку та будуть уповно-
важеними забезпечувати фінансову підтримку 
програм і проектів, реалізація яких передбачена 

Чітко визначене розмежування повноважень між всіма рівнями 
управління

Оцінка можливостей регіонів та територіальних громад в 
напрямку забезпечення населення суспільними послугами 

 

Наділення різних рівнів управління відповідними та достатніми 
фіскальними можливостями 

Оцінка якості управління бюджетними ресурсами та рівня 
використання економічного потенціалу території  

Нівелювання горизонтальних та вертикальних дисбалансів 
через використання системи міжбюджетних трансфертів 
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Рис. 3. Структурно-логічна схема вирівнювання та збалансування 
місцевих бюджетів 

Джерело: розроблено авторами
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на середньострокову перспективу в найважливі-
ших сферах місцевого чи регіонального значення;

– забезпечення сприятливого клімату на рівні 
правового регулювання та впливу контролюючих 
органів для розвитку інвестиційних проектів;

– сприяння з боку органів місцевого самовря-
дування процесу залучення інвестиційних ресур-
сів через надання інвесторам відповідних префе-
ренцій (встановлення пільг при сплаті окремих 
податків, забезпечення можливості отримати 
кредити за низькими ставками);

– підтримка на рівні органів місцевого само-
врядування процесу співпраці та взаємодії під-
приємств суміжних сфер діяльності і формуван-
ня умов для розвитку на відповідній території 
індустріальних парків.

Контрольна функція механізму організації 
міжбюджетних відносин має базуватися на мо-
ніторингу та контролі міжбюджетних відносин 

та передбачати три напрямки роботи досліджен-
ня розвитку місцевих бюджетів рис. 4.

Таким чином, формування ефективного меха-
нізму організації міжбюджетних відносин перед-
бачає реалізацію всіх функцій для досягнення 
якісних та швидких результатів: 

– розвитку адміністративно-територіальних 
утворень на місцевому рівні як фінансово спро-
можних та самодостатніх, з високим рівнем соці-
ально-економічного розвитку та високими стан-
дартами надання суспільних благ;

– подолання проблеми асиметричності фінан-
сового забезпечення та розвитку адміністратив-
но-територіальних одиниць на локальному рівні.

Проблема удосконалення системи міжбю-
джетних відносин є актуальною, особливо в умо-
вах трансформаційних процесів в суспільстві 
та економіці, розвитку децентралізації та адміні-
стративно-територіальної реформи.

НАПРЯМОК 1 НАПРЯМОК 3НАПРЯМОК 2
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міжбюджетних 
трансфертів до 
місцевого бюджету, 
та його динаміки за 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ 
РЕСУРСІВ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

 
Рис. 4. Напрямки моніторингу стану та розвитку міжбюджетних відносин на місцевому рівні

Джерело: розробка авторів
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А це вимагає вірних та ефективних кро-

ків в забезпеченні їх реформування. Подолан-
ня недоліків розвитку міжбюджетних відносин 
впродовж поступу Української держави, по-
дальше удосконалення механізму організації 
міжбюджетних відносин відповідно до принципів 
та основних аспектів децентралізації забезпе-
чить формування бюджетної системи, яка буде 
відповідати потребам сьогодення.

Висновки та пропозиції. Як висновок варто 
зазначити: реформування системи міжбюджет-
них відносин, зокрема надання міжбюджетних 
трансфертів, характеризується такими основни-
ми змінами:

1. Система вирівнювання податкоспромож-
ності є більш ефективною, ніж система балан-
сування, оскільки саме за умов її використання 

місцеві органи влади мають стимули до розвитку 
адміністративно-територіальних утворень, що 
може стати одним з ключових факторів забезпе-
чення ефективності децентралізації та реформи 
адміністративно-територіального устрою.

2. Нова система міжбюджетних трансфертів 
передбачає відповідальність держави, шляхом на-
дання субвенцій, за розвиток та фінансування:

– надання освіти загальноосвітніми навчаль-
ними закладами;

– надання медичних послуг населенню та про-
ведення заходів з питань втілення в життя про-
грам з охорони здоров’я;

– забезпечення підготовки робітничих кадрів 
професійно-технічними закладами;

– фінансове забезпечення реалізації держав-
них програм соцзахисту населення.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрены проблемные аспекты практической реализации и обеспечения функционирова-
ния системы межбюджетных отношений в Украине в рамках стимулирования и поддержки социально-
экономического развития административно-территориальных единиц различных уровней. Разработана 
концептуальная модель организации межбюджетных отношений в Украине. Указано предпосылка-
ми усовершенствования механизма организации межбюджетных отношений и предложены основные 
шаги для развития межбюджетных отношений в Украине.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, финансовая децентрализация, местные бюджеты, суб-
венция, дотация, объединенные территориальные общины.
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MODERNIZATION OF LOCAL BUDGETS IN TERMS  
OF FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE

Summary
The article deals with the problem aspects of practical implementation and ensuring functioning of  
the system of intergovernmental fiscal relations in Ukraine within the framework of stimulating and 
supporting the socio-economical development of administrative-territorial units of different levels.  
The conceptual model of organization of inter-budgetary relations in Ukraine is developed. It is indicated by  
the prerequisites for improving the mechanism of organizing intergovernmental fiscal relations and pro-
poses the main steps for the development of intergovernmental fiscal relations in Ukraine.
Keywords: intergovernmental fiscal relations, financial decentralization, local budgets, subvention, grant, 
united territorial communities.
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ДОРОЖНЯ КАРТА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

Полянська А.С., Мажак А.П.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

У статті розглянуто сутність понять «дорожня карта» та «компетенції», виокремлено комплекс компе-
тенцій формування сучасного менеджера відповідно до вимог ринкового бізнес-середовища та сучасних 
тенденцій розвитку. Досліджено середовище формування компетенцій сучасного менеджера. На основі 
проведених досліджень освітянського середовища, зокрема опитування студентів університету та резуль-
татів опитування ставлення населення до процесу навчання з використанням формату SWOT-аналізу 
виділено слабкі та сильні сторони, можливості і загрози формування сучасних фахівців в управлінській 
сфері діяльності. Узагальнено основні етапи формування компетенцій сучасного менеджера та запропо-
новано дорожню підготовки конкурентоспроможного фахівця у сфері управління.
Ключові слова: компетенції, менеджер, дорожня карта, освіта.

Постановка проблеми. Менеджери викону-
ють важливі ролі як у діяльності господа-

рюючих суб’єктів, так і державних органів влади. 
Тому сучасним організаціям та підприємствам 
необхідні компетентні працівники, які володіють 
професійними знаннями, навичками і вміннями, 
що дозволить їм справлятися з новими виклика-
ми розвитку та непередбачуваними ситуаціями, 
бути готові до прийняття швидких та ефектив-
них рішень, та проявляти і реалізовувати свої 
творчі здібності та практичні уміння. 

Саме тому питання підготовки таких фахівців, 
зокрема формування компетенцій менеджерів, 
які допоможуть пришвидшити процес профе-
сійної адаптації та набути статусу конкуренто-
спроможного працівника набувають особливо 
важливого значення і є на часі. Пошук шляхів 
та способів, які допоможуть працівнику сфор-
мувати чи доповнити перелік професійних ком-
петенцій універсальними компетенціями турбує 
та займає увагу не тільки фахівців вищої та про-
фесійної освіти, але і кадрових служб сучасних 
організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Теоретичним аспектам дослідження понять 
«компетенції» «лідерські компетенції» присвяче-
ні праці таких відомих зарубіжних і вітчизняних 
науковців, як Л. Спенсер, С. Спенсер, С. Уіддет-

та, С. Холліфорд, Е. Ксенофонтова [1], О. Скібіць-
ка [2], Л. Щетініна [3] та ін.

У працях О. Гури [4], С. Нечіпора [5], Ю. Раш-
кевича [6], Родигіна І.В. [7] подано визначення по-
нять «компетенція» і «компетентність», пояснюєть-
ся відмінність між цими поняттями [4; 5], виділено 
окремі види компетенцій [5; 6], описано складові 
компетенцій працівників і визначено, в яких сфе-
рах доцільно їх застосовувати [4; 6; 7] тощо. 

Так, переважна більшість авторів єдині у під-
ході до виділення загальних (ключових) та фа-
хових (професійних) компетенцій, а Д. Стюард 
одним із перших виокремив компетенції, яки-
ми повинен володіти менеджер, до яких відніс: 
уміння приймати рішення (компетенція, тісно 
пов'язана з проактивними відносинами), лідер-
ські здібності, аналітичне мислення [8].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, незважаючи на широ-
ке різноманіття теоретичних досліджень понять 
«компетенція», види компетенцій та їх класи-
фікації, на сьогодні недостатньо повно розкри-
те питання шляхів формування компетенцій. 
Враховуючи те, що на сьогодні у різних сферах 
управління для окреслення шляхів реалізації 
змін широко використовується поняття дорож-
ніх карт, їх діапазон є досить широким і охо-
плює як сферу бізнесу, так і державне управлін-
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ня, вважаємо доцільним впровадження дорожніх 
карт у процес формування компетенцій сучас-
ного менеджера. Проте даний процес потребує 
ґрунтовного дослідження та аналізу, оскільки 
питання є особливо актуальним для вітчизняних 
студентів, які здобувають освіту у вітчизняних 
закладах вищої освіти та формують свої компе-
тенції в складних умовах формування вітчизня-
ного ринку праці та широкої спектру пропозиції 
освітніх послуг з-за кордону.

Мета статті. Метою написання даної стат-
ті є розроблення дорожньої карти формування 
компетенцій сучасного менеджера на основі роз-
гляду наукових підходів до формування компе-
тенцій менеджера, дослідження середовища, під 
впливом якого відбувається процес формування 
компетенцій та практичного застосування запро-
понованих рекомендацій для підготовки конку-
рентоздатного менеджера.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні акту-
альним є питання, які здібності і якості необхідні 
людині сучасного і майбутнього суспільства для 
вирішення її особистісних і професійних задач? 
Тому навчання необхідним компетенціям є осно-
вним викликом для сучасного менеджера.

Недостатній рівень компетенцій сучасних мене-
джерів є однією з основних причин низької конку-
рентоспроможності підприємства або його незадо-
вільного фінансового стану. І саме тому останнім 
часом все більшої вагомості набуває питання на-
вчання та розвитку компетенцій, які є важливими 
у роботі менеджера. У вирішенні цього завдання 
допомагає поняття дорожньої карти, як окреслено-
го напряму формування компетенцій.

Дорожня карта – це покроковий сценарій роз-
витку об'єкта управління, наочно представлений 
у вигляді графа процесу управління, на якому 
відображені стратегічно значущі події, що визна-
чають розвиток об'єкта управління, і послідов-
ність їх настання [9].

Як правило, дорожня карта складається у ви-
гляді графічної схеми, алгоритму, де зображу-
ються важливі точки розвитку («вузли»), які 
одночасно є етапами розвитку об’єкту та при-
йняття важливих управлінських рішень, а також 
причинно-наслідкові зв’язки між ними. Дорожня 
карта має визначений набір критеріїв для при-
йняття рішень залежно від ціннісних орієнтирів 
і дозволяє сконцентрувати ресурси на найваж-
ливіших напрямках розвитку, необхідних для 
досягнення встановлених цілей [10]. 

Важливими складовими побудови дорожньої 
карти для формування компетенцій є визначен-
ня поняття компетенцій, досвіду їх формування. 
Це можливо шляхом дослідження особливостей 
цього процесу в сучасних умовах та виділення 
вимог для їх практичної реалізації в певних си-
туаціях, зокрема в вітчизняній практиці. Так, 
у визначеннях дослідників можна зустріти, що 
компетенція – це характеристики співробітника; 
професійно значимі якості; здібності співробітни-
ка; професійні навички; професійні навички, мо-
тиви, психічні установки; ділові якості; знання, 
навички, установки, орієнтації; поведінкові ха-
рактеристики; уміння, навички, ключові кваліфі-
кації, знання, поведінкові навички [11; 12; 13; 14]. 

У навчальному процесі компетенція – це пе-
редусім результати навчання: під час вивчення 

модуля той, хто навчається, засвоює конкретну 
компетенцію – конкретні знання, вміння; набуває 
досвіду (професійних якостей) і продемонструє 
під час цього наполегливість, самостійність, від-
повідальність (особистісні якості) [15].

У Європейській практиці виділяють п’ять клю-
чових компетенцій, прийняті Радою Європи, яки-
ми мають володіти молоді європейці. Серед них: 

1) політичні, соціальні компетенції (здат-
ність приймати відповідальність, брати участь 
у прийнятті групових рішень, у підтримці, по-
кращенні демократичних інститутів, вирішувати 
конфлікти ненасильницькими способами); 

2) компетенції, пов’язані з життям у бага-
токультурному суспільстві (прийняття відмін-
ностей, повага інших, здатність жити з людьми 
інших культур, мов, релігій);

3) компетенції, що відносяться до володін-
ня усною та письмовою комунікацією (більш, ніж 
однією мовою), які особливо важливі для роботи 
й соціального життя (для уникнення соціальної 
ізоляції);

4) компетенції, пов’язані з інформатизацією 
суспільства (володіння, розуміння технологій, їх 
позитивних та негативних аспектів, застосуван-
ня, здатність до критичного мислення щодо мас-
медійної інформації та реклами);

5) здатність вчитися протягом життя як осно-
ви безперервного навчання в контексті як особис-
того професійного, так і соціального життя [16]. 

Але цей список є загальним, а сучасні робото-
давці розраховують на те, що менеджер володі-
тиме різноманітними вміннями, навичками – зо-
крема здатністю креативно мислити й керувати 
часом; здатністю ставити нові амбіційні цілі з до-
сягнення попередніх; швидко і адекватно реагу-
вати на непередбачувані ситуації; здатність до 
навчання, самонавчання, прийняття нових мето-
дів і технологій; вплив, вміння переконувати до-
свід; вміння керувати проектами та роботи у ко-
манді та інші. І цей список можна продовжувати, 
бо чим вища керівна посада, тим більші вимоги 
до працівника, тому і виникає завдання форму-
вання заходів, шляхів та способів, які допомо-
жуть менеджеру удосконалити наявні і оволоді-
ти новими компетенція ми відповідно до ситуації, 
яка складається в його робочому середовищі.

Для побудови дорожньої карти формування 
компетенцій менеджера необхідно виділити їх 
основний перелік (особистісні, професійні, лідер-
ські, універсальні) через дослідження зовнішньо-
го і внутрішнього середовища, що впливає на їх 
зміст і структуру.

У межах дослідження зовнішнього середови-
ща ми скористалися нашими спостереженнями 
та результатами проведених досліджень серед 
людей, які вже працюють [17]. В результаті уза-
гальнено такі зовнішні чинники формування 
компетенцій: здобуття вищої традиційної освіти; 
розвиток самоосвіти; зростання зацікавленості 
у короткостроковому навчанню, зокрема курсах, 
тренінгах. 

Значний вплив на формування компетенцій 
менеджера здійснює такий зовнішній чинник як 
виникнення нових професій у світі. В найближчі 
15-20 років наше життя і перелік професій дуже 
зміняться. Десятки професій зникнуть, а на змі-
ну їм прийдуть зовсім нові і незвичайні вакансії. 
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І навіть на зміну традиційній спеціальності мене-
джера можуть з’являться такі спеціальності як 
особистий мотиватор, спеціаліст з комунікацій, 
керівник корпоративного планування.

Досліджуючи внутрішнє середовище фор-
мування компетенцій сучасного менеджера, за 
допомогою соціологічного дослідження було ви-
вчено думку студентів університету щодо ком-
петенції, якими повинен володіти сучасний ме-
неджер [18]. Можемо зазначити, що студенти 
мають власний погляд на дане питання, оскільки 
вони в майбутньому будуть підпорядковуватися 
керівникові або самі займатимуть керівні посади.

Згідно результатів опитування, відповідно до 
шкали пріоритетності, майбутні менеджери ви-
значили першочергово важливим високий рівень 
інтелекту та компетентність у професійних пи-
таннях. Тобто студенти розуміють, що сучасний 
менеджер не може обійтися без професійних 
знань та навичок, які потрібні для чіткого розу-
міння цілей, сприйняття нових ідей, для квалі-
фікованого аналізу виникаючих ситуацій та при-
йняття обґрунтованих рішень.  

До категорії найменшої вагомості серед пред-
ставлених варіантів відповідей респондентами 
обрано вимогливість і контроль. Тобто, на думку 
студентів, сучасний менеджер – це лідер компа-
ній, який здатний надихати та мотивувати пра-
цівників, досягає своїх цілей не через контроль 
чи вимоги, а розширюючи сферу автономії під-
леглих та надаючи їм більше повноважень.

В управлінській практиці зазвичай викорис-
товують широкий спектр стратегічних методів 
аналізу діяльності організації для встановлен-
ня стратегічних напрямків її функціонування. 
Ми скористалися форматом SWOT-аналізу для 
того, щоб виявити сильні сторони та можливості 
для подолання слабких сторін та загроз у сфері 
отримання компетенцій конкурентоздатного фа-
хівця (табл. 1).

На нашу думку, однією з найголовніших пе-
решкод на шляху формування компетенцій су-
часного менеджера є несформована мета життя, 

невизначені пріоритети та основні цілі, недо-
статність досвіду, відірваність науки від практи-
ки. Менеджер, який має чітко сформовану мету 
життя чи професійної діяльності буде іти до цієї 
мети доти, доки не отримає бажаного, буде про-
раховувати і планувати свою діяльність до хви-
лини і вдосконалюватиме наявні компетенції. Він 
намагатиметься сформувати нові компетенції, 
які допоможуть йому попри будь-які труднощі 
вирішити завдання та досягнути цілей.

 Сучасний світ характеризується стрімким 
розвитком інформаційних технологій, постійне 
збільшення інформаційних потоків призводить 
до неспроможності людини їх повністю осмисли-
ти, виділити головне та зосередити свою увагу 
на найнеобхіднішому. Усе це ставить досить ви-
сокі вимоги до сучасного управлінця (менедже-
ра). Швидкий розвиток технологій вдосконалює 
наявні компетенції і спричиняє появу нових, 
це стає ще однією перешкодою для менеджера. 
Тому треба бути готовим до того, що отриманої 
освіти буде не достатньо і доведеться протягом 
життя постійно вивчати щось нове, відповідно до 
розвитку технологій. 

Характерна для сьогоднішньої ситуації мо-
дернізація виробництва вимагає підготовки пра-
цівників, які швидко пристосовуються до змін, 
готових змінити свою професію й ступінь відпові-
дальності, а це означає – і здатних навчитися но-
вої професії та оволодіти новими компетенціями. 
Перед ними стоїть виклик бути готовими освоїти 
нові професійні функції. Тож сьогодні менедже-
ри повинні бути професійно-мобільними, ква-
ліфікованими фахівцями, готовими повноцінно 
жити й працювати навіть у стані невизначеності 
й непередбачуваності, та прагнути до постійного 
саморозвитку й самовдосконалення.

Таким чином, якісні зміни, широкомасштабні 
інновації, які ми спостерігаємо у суспільстві, про-
мисловості, економіці, міжнародних відносинах, 
швидкий та бурхливий розвиток науки і техніки, 
що супроводжується використанням у всіх сфе-
рах людської діяльності інформаційно-комуніка-

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

8 місце  

1 місце 

Рис. 1. Якості, які мають бути притаманні сучасному керівнику,  
за результатами опитування студентів університету

Джерело: розроблено авторами за даними [18]
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ційних технологій, міграційні процеси вимагають 
від менеджера, який протягом тривалого періоду 
використовував певний набір знань, умінь та на-
вичок, постійного вдосконалення та здатностей 
формування нових універсальних компетенцій. 

Узагальнюючи проаналізовані теоретичні по-
ложення та результатів проведених досліджень 
та спостережень нами виділено основні критерії 
формування компетенцій сучасного менеджера 
(рис. 2). 

Таким чином, визначивши основні критерії 
компетенції сучасного менеджера та дослідивши 
внутрішнє і зовнішнє середовище їх формування 

ми запропонували дорожню карту формування 
компетенцій сучасного менеджера. Дорожня кар-
та включає основні етапи формування компетнцій, 
характеристику основних компетенцій та ті заходи, 
які допоможуть отримати необхідні компетенції. 
Запропоновано виділити 5 етапів формування ком-
петенцій, кожний з яких має свою роль і значення. 
Оскільки навіть коли менеджер є професіоналом, 
фахівцем своєї справи, він не повинен зупинятися, 
а навпаки розвиватися та навіть більше – набувати 
компетенції з інших галузей) (рис. 3).

Необхідно зазначити, що дорожня карта фор-
мування компетенцій менеджера має не тільки 

Таблиця 1
SWOT-аналіз формування компетенцій 

Сильні сторони Слабкі сторони Можливості Загрози

Прагнення студентів, 
працівників набувати, 
удосконалювати та 
набувати компетенцій.
Випуск з навчальних 
закладів відсоток 
професійно мобільних 
кваліфікованих 
фахівців.
Компетенції формують 
конкурентоспроможного 
працівника.

Зміни характеру самовизначення 
особистості.
Жорсткі умови конкуренції, 
модернізація виробництва вимагає 
підготовки працівників, які швидко 
пристосовуються до змін, готових 
змінити свою професію й ступінь 
відповідальності, а це означає – і 
здатних навчитися нової професії 
та оволодіти новими компетенція 
ми за найкоротший термін.
Постійне збільшення 
інформаційних потоків призводить 
до неспроможності людини їх 
повністю осмислити, виділити 
головне та зосередити свою увагу 
на найнеобхіднішому.
Неуспішність у професійній 
діяльності призводить до стійких 
стресів, депресії, тобто порушує 
здоров’я людини; відбиває 
прагнення самовдосконалення  
та саморозвитку.
Відірваність науки і освіти  
від практики.

Різноманітність форми 
освіти дозволяє  
з легкістю набувати та 
розвивати компетенції: 
початкова, загальна 
середня освіта, вища 
освіта, освіта після 
закінчення ВНЗ; 
професійно спрямовані 
й загальнокультурні 
курси навчання 
в центрах 
освіти дорослих, 
індивідуальна 
пізнавальна діяльність, 
що супроводжує 
повсякденне життя 
(читання, відвідування 
установ культури, 
подорожі, засоби 
масової інформації).

Старіння професій та 
поява нових професій.
Несформована мета 
життя та діяльності, 
невизначені пріоритети 
та основні цілі 
(професійні, фінансові 
цілі, цілі здоров'я та 
відносин) та задачі 
студентів, менеджерів, 
фахівців призупиняють 
шлях формування 
професійних 
компетенцій.
Вимоги до фахівців 
постійно зростають і 
будуть зростати  
в майбутньому.

Джерело: розроблено авторами

 

Критерії 
формування 
сучасного 
менеджера

Здатність вести 
ефективні 

комунікації

Здатність 
працювати з 
інформацією

Ініціативність

Інноваційність як 
здатність генерувати нові 

іде, які відповідають 
вимогам часу

Етичність, 
відповідальність 

культура

Здатність і бажання 
самовдосконалюватись

Управлінські
знання

Аналітичний 
склад розуму

Технічні знання 
навики

Рис. 2. Критерії формування компетенцій сучасного менеджера
Джерело: розроблено авторами
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усі підходи до їх формування, але і практич-
не, зміст якого полягає у створенні нових освіт-
ніх програм підготовки фахівців. Це дозволить, 
з одного боку, врахувати вимоги стандартів ви-
щої освіти щодо підготовки спеціаліста у галузі 
управлінської діяльності, а з іншого боку – ство-
рить для потенційного студента свободу вибору 
того напряму діяльність, який для нього є най-
більш привабливим чи доцільним для кар’єрного 
зростання. При цьому, вищий навчальний заклад 
залишить за собою можливість позиціюватись 
як джерело здобуття нових, унікальних знань 
у сфері нових, нетрадиційних чи незнайомих 
у вітчизняній практиці сфер діяльності, про що 
згадувалось у даній роботі.

Отже, перелік компетенцій з кожним днем 
змінюється і вдосконалюються і саме освіта чи 
то формальна, чи неформальна і навіть інфор-

мальна з допомогою дорожньої карти формуван-
ня компетенцій допоможе послідовно підійти до 
вибору способів набуття, удосконалення чи допо-
внення особистісних, професійних та універсаль-
них компетенції, зокрема сучасного менеджера. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, підсу-
мовуючи викладене у статті можна зробити такі 
висновки:

1. В сучасних умовах менеджер повинен опа-
нувати науку і мистецтво управління самим со-
бою і успішна реалізація менеджерами своїх про-
фесійних функцій передбачає вираженість у них 
відповідних компетнцій. Сучасний менеджер по-
винен володіти великим переліком компетенцій, 
серед них основними є особистісні компетенції, 
професійні (фахові) та універсальні. До найбільш 
значущих компетенцій можна віднести: працьови-
тість і наполегливість; особистий приклад; вміння 
вести команду за собою; авторитетність, уміння 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 3. Дорожня карта формування компетенцій сучасного менеджера
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приймати рішення, аналітичне мислення, орієнта-
ція на результат, здатність до навчання і т.д. 

2. Європейська спільнота виділяє навчан-
ня протягом життя, як одну з найважливіших 
компетенцій молодого європейця. Цю думку під-
тримують і студенти університету, оскільки до-
слідження поведінки студентів щодо визначення 
моделі сучасного менеджера на основі проведе-
ного опитування підтвердило, що сучасний мене-
джер має бути розумним, компетентним та від-
повідальним, з висококультурними моральними 
чеснотами, ризикованим, навіть коли шанси бу-
дуть 50/50. Відсутність однієї з якостей негатив-
но відбивається на діяльності, унеможливлює 
високопрофесійне управління. Тому, здатність 
вчитися протягом життя, неперервна освіта 
та самонавчання є одними з важливих кроків 
у набутті нових компетецій.

3. Основними перешкодами на шляху фор-
мування компетенцій сучасного менеджера є не-
сформована мета життя, невизначені пріоритети 
та основні цілі, недостатність досвіду, відірва-
ність науки від практики.

4. На основі проведених досліджень освітян-
ського середовища в Україні та за кордоном, запро-
поновано дорожню карту формування компетенцій 
сучасного менеджера. Дорожня карта розглядає 
етапи формування компетенцій на основі виділен-
ня їх характеристик за видами виконуваної роботи 
на кожному етапі їх формування та розгляду усіх 
можливих робіт і заходів, необхідних для того, щоб 
необхідні компетенції було здобуто. 

5. Дана дорожня карта може бути викорис-
тана для формування освітніх програм, які до-
зволять сформувати компетенції, необхідні су-
часному керівнику.

Список літератури:
1. Ксенофонтова Е.Г. Это модное слово: «компетенции» // Управління персоналом. – 2006. – Т. 23, № 153. – 

С. 47–51.
2. Скібіцька О.М. Нові компетенції співробітників і нові ролі кадрових служб у формуванні людського потенціалу 

в умовах упровадження інновацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ed.ksue.edu.ua/.
3. Щетініна Л.В. Теоретико-методологічні основи визначення поняття «компетенція» [Електронний ресурс] / 

Л.В. Щетініна. – Режим доступу: http://www.ir.kneu.kiev.ua. 
4. Гура О.І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: теоретико-

методологічний аспект: монографія / О.І. Гура. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. –332 с. 
5. Нечіпор С.В. Класифікація предметних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників / С.В. Нечіпор // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Pedagogica/5_100537.doc.htm.
6. Рашкевич Ю. Кваліфікація. Як ми її розуміємо? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/

statti/1782-kvalifikatsija-jak-my-yiyi-rozumiemo.
7. Родигіна І.В. Типологія компетентностей / І.В. Родигіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

www.nbuv.gov.ua.
8. Albright R.E., Kappel T.A. Roadmapping in the corporation. Res. Technol. Manage. 2003. № 46(2). Р. 31–40. 
9. Ярмош О.В. Розробка дорожньої карти інноваційного проекту як інструмент стратегічного менеджменту // 

Вісник Хмельницького національного університету, 2014, № 6, Т. 1.
10. Бурда Н.В. Роль підвищення кваліфікації персоналу підприємства в його ефективному використанні /  

Н.В. Бурда // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
inek/2012_4/90.pdf.

11. Енциклопедія освіти / академія педагогічних наук України, головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 
2008. – 1040 с.

12. Ожегов С.И. Словаь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М.: Русский 
язык, 1990. – 917 с

13. Шишов С.Е. Школа: мониторинг качества образования / С.Е. Шишов, В.А. Кальней. – М.: Педагогическое 
общество России, 2000. – 316 с.

14. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образова-
ния / А.В. Хуторской // Ученик в общеобразовательной школе. – М.: ИОСО РАО, 2002. – С. 135–157.

15. Кадемія М.Ю. Формування професійної компетенції майбутнього фахівця / Проблеми та перспективи фор-
мування національної гуманітарно-технічної еліти. – Вінниця.

16. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium. Berne, Switzezland 27–30 March, 
1996. Council for Cultural Cooperation (CDCC) a // Secondary Education for Europe Strasburg, 1997.

17. Пашкина Т. Украинские сотрудники рассказали, чем можно заменить высшее образование: результаты 
опроса [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://thepoint.rabota.ua/soyskately-rasskazaly-
chem-mozhno-zamenyt-vysshee-obrazovanye-rezultaty-oprosa/.

18. Кудлач В.І. Філософське осмислення сучасного менеджменту / Мажак А.П // Sсience and Education a New 
Dimension. Humanities and Social Sciences, IV (18), I.: 109, 2016.



«Молодий вчений» • № 5 (57) • травень, 2018 р. 316

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА

Аннотация
В статье рассмотрена сущность понятий «дорожная карта» и «компетенции», выделены комплекс 
компетенций формирования современного менеджера в соответствии с требованиями рыночной биз-
нес-среды и современных тенденций развития. Исследована среда формирования компетенций со-
временного менеджера. На основе проведенных исследований образовательной среды, в частности 
опроса студентов университета и результатов опроса отношения населения к процессу обучения с ис-
пользованием формата SWOT-анализа, выделены слабые и сильные стороны, возможности и угрозы 
формирования современных специалистов в управленческой сфере деятельности. Обобщены основные 
этапы формирования компетенций современного менеджера и предложено дорожную карту подготов-
ки конкурентоспособного специалиста в сфере управления. 
Ключевые слова: компетенции, менеджер, дорожная карта, образование.

Polyanska A.S., Mazhak A.P.
Ivano-Frankivsk National State University of Nail and Gas 

MODERN MANAGER’S COMPETENCE FORMATION ROADMAP

Summary
The essence of the concepts “roadmap” and “competence” is analyzed in this article. The special emphasize 
is placed on the complex of competence formation for the modern manager according to the requirements 
of the market business environment and the modern development trends. The environment of the mo-
dern manager`s competence formation is studied. By using the SWOT analysis, the strong and weak sides, 
opportunities and obstacles in the formation of the modern specialists in the managerial sphere of activity 
are marked based on the undertaken studies of the educational environment, especially from the opinion 
polls of the students and the attitude of the population towards the learning process. The main stages of 
the competence formation for the modern manager are generalized. Leadership training for the competi-
tive specialists in the managerial sphere is suggested.
Keywords: competences, manager, roadmap, education.
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СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ  
В СИСТЕМІ ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

Пятниченко Є.А., Свистун Л.А.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Стаття присвячена дослідженню ролі стратегічного фінансового планування в системі вирішення завдань 
розвитку компанії. Розглянуто різні класифікації стратегій підприємства. Досліджено сутність та види 
стратегічного фінансового планування, методи та етапи фінансового планування. Проаналізовано підходи 
до розробки фінансової стратегії підприємства, зокрема, із використанням сучасних прикладних інфор-
маційних технологій та програм.
Ключові слова: планування, стратегія, стратегічне фінансове планування, стратегія розвитку, фінансовий план.

Постановка проблеми. Досвід як вітчизня-
них підприємств, так і зарубіжних, свід-

чить про те, що недооцінка планування, в тому 
числі фінансового, його ігнорування може при-
звести до значних економічних втрат і в по-
дальшому до банкрутства. Ринок ставить високі 
вимоги до якості планування, оскільки за нега-
тивні наслідки своєї діяльності відповідальність 
нестиме саме підприємство. У разі банкрутства 
підприємства та його ліквідації засновники отри-

мують значні економічні втрати. Саме тому впро-
вадження елементів фінансового планування 
та його подальше вдосконалення є важливим пи-
танням для українських підприємств в сучасних 
економічних умовах. 

В умовах бурхливого розвитку технологій, 
комп’ютеризації суспільства, у сфері фінансо-
вого менеджменту увага фінансових директо-
рів і менеджерів все більше зосереджується на 
розв’язанні стратегічних проблем фінансового 
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розвитку підприємства, пошуку резервів зрос-
тання ефективності його діяльності. Практика 
країн з ринковою економікою свідчить, що чим 
вищий рівень фінансового планування, тим ефек-
тивнішим є управління діяльністю підприємства.

Нині стратегічне фінансове планування є не 
регламентованим з огляду на єдині правила чи 
стандарти. Більше того, напрацьований як ві-
тчизняною, так і зарубіжною наукою та практи-
кою інструментарій планування є досить різно-
манітним, що дає змогу використовувати такий 
набір методів та алгоритмів, який є прийнятним 
для кожної ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблематикою класифікації та обґрунтування 
інструментарію формування стратегії підприєм-
ства займалося чимало науковців: А. Томпсон [1], 
Р. Каплан, Д. Нортон [2], Деніел О’Лірі [3], Т. Ге-
ніберг, Н. Іванова [4], М. Портер [5], В. Савчук [6] 
та ін. А. Томпсон, Т. Геніберг, Н. Іванова, М. Пор-
тер займалися дослідженням способів вибору 
та реалізації стратегічного фінансового плануван-
ня, описують впровадження інформаційних тех-
нологій в планування тощо. Р. Каплан та Д Нор-
тон більш орієнтовані на інструменти фінансового 
планування, зокрема систему збалансованих по-
казників. Варто зазначити, що серед авторів немає 
єдності у визначенні напрямів реалізації стратегій 
підприємства та методів вибору стратегії, що до-
зволило дійти висновку про необхідність узагаль-
нення та стандартизації підходів до класифікації 
стратегій підприємства та методів їх вибору.

Мета статті. Метою даної статті є досліджен-
ня змісту стратегії підприємства та особливостей 
стратегічного фінансового планування у системі 
завдань розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу. У сучасній рин-
ковій економіці важливою передумовою ефек-
тивної діяльності компанії і досягнення нею 
високих кінцевих результатів є стратегічне фі-
нансове планування. Завдання розвитку компанії 
залежно від конкретної ситуації формулюються 
у її стратегії. 

Існує велика кількість класифікацій стратегій 
підприємств, що відрізняються набором та кіль-
кістю класифікаційних ознак. Більшість авторів 
погоджуються, що діяльність підприємства в кон-
курентному середовищі можна описати за допо-
могою ієрархії стратегій А.А. Томпсона (рис. 1).

В ієрархії стратегій існує три рівня стратегії: 
корпоративна стратегія, бізнес-стратегія та функ-
ціональна стратегія. Конкурентну стратегію варто 
віднести до рівня бізнес-стратегії, на даний мо-
мент вона є недостатньо дослідженою провідними 
науковцями у сфері стратегічного управління.

Окрім даної класифікації стратегій підпри-
ємства, можна виділити п’ять глобальних, які 
визначають принципові рішення щодо вибору 
напряму розвитку фірми та на яких необхідно 
додатково зосередити увагу: стратегія інтерна-
ціоналізації, стратегія диверсифікації, стратегія 
сегментування, стратегія глобалізації, стратегія 
кооперації (табл. 1).

Таблиця 1
Класифікація стратегій компаній

Класифікаційна 
ознака Види стратегій

Щодо вибору 
напряму 
розвитку фірми

– Стратегія інтернаціоналізації;
– Стратегія диверсифікації;
– Стратегія сегментування;
– Стратегія глобалізації;
– Стратегія кооперації;
– Стратегія скорочення

Стратегії росту

– Прискорений (концентрований) 
ріст;
– Інтегрований ріст;
– Диверсифікований ріст

Конкурентні 
стратегії

– Стратегія лідерства за 
витратами (або цін);
– Стратегія диференціації;
– Стратегія фокусування

Джерело: розроблено авторами за даними [5; 7; 8]

Стратегія інтернаціоналізації – це сукупність 
дій та заходів щодо діяльності підприємства на 
закордонних ринках, тобто освоєння нових ринків.

 

Корпоративна (загальна, портфельна) стратегія підприємства – це стратегія, що 
описує загальний напрямок розвитку компанії, її виробничо-збутової діяльності. 
Корпоративна стратегія поширюється на всі напрямки діяльності підприємства, 

а отже формується вищим керівництвом. 

Бізнесова (конкурентна, ділова) стратегія підприємства – стратегія, котра 
підпорядковується корпоративній, вказує шляхи досягнення вибраного напрямку 

в кожній стратегічній одиниці бізнесу. Мета її полягає в досягненні 
довготривалих ділових переваг.

Функціональна стратегія підприємства – це стратегія, котра конкретизує деталі в 
загальному плані розвитку підприємства шляхом визначення підходів, дій щодо 
управління підрозділами, функціями. Спрямована на ефективне використання 

ресурсів відділів (служб) у межах реалізації загальної стратегії.

Рис. 1. Ієрархія стратегій А.А. Томпсона
Джерело: розроблено авторами за даними [1]
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Стратегія диверсифікації – освоєння вироб-
ництва нових товарів, товарних ринків, а також 
видів послуг, що включає розширення господар-
ської діяльності на нові та не пов’язані з осно-
вними видами діяльності підприємства області.

Відповідно до стратегії сегментування ринок 
розглядається як ціле, що складається з окремих 
груп споживачів – сегментів, які мають спіль-
ні риси, котрі відрізняються від рис споживачів 
в іншому сегменті. Тому для кожного окремого 
сегмента потрібні специфічні маркетингові дії. 
Ця стратегія найчастіше застосовується до масо-
вого ринку. Прикладами можуть бути поділ спо-
живачів за віковою ознакою або статтю тощо.

Відповідно до стратегії глобалізації відбува-
ється стандартизація продукції підприємства на 
основі визначення загальних характеристик рин-
ків, котрі не залежать від особливостей окремих 
країн. Застосування даної стратегії в теперіш-
ньому часі є вкрай доцільне, адже особливос-
ті запитів споживачів в різних країнах стрімко 
вирівнюються. Але дана стратегія не може бути 
застосована для кожної країни, кожного ринку 
і продукту, практична її реалізація спирається 
на принцип: стандартизація – де можливо, ди-
ференціювання – де необхідно.

Відповідно до стратегії кооперації виникає 
взаємовигідна співпраця між підприємствами, 
з метою зміцнення свого становища на тих чи 
інших ринках, зокрема, шляхом узгодженого 
проведення маркетингових заходів. Прикладами 
такої співпраці можуть бути створення закупі-
вельних, дослідницьких, рекламних товариств, 
спільних марок тощо.

До стратегій розвитку, зазвичай, відносять 
стратегію росту, яка притаманна молодим орга-
нізаціям, які бажають у найкоротші терміни за-
йняти лідируючі позиції [7].

Існують три основні альтернативи стратегії 
росту: прискорений (концентрований), інтегро-
ваний і диверсифікований ріст. У зарубіжній 
та вітчизняній науковій літературі перелічені 
стратегії називаються базисними (еталонними) 
стратегіями розвитку підприємства [8].

Стратегія обмеженого росту – це стратегія, ко-
тра характеризується цілями, встановленими на 
рівні минулих досягнень і коригуються з ураху-
ванням темпів інфляції, рівня насичення ринку 
тощо. Тобто, якщо підприємство задоволене своїм 
теперішнім станом, то в майбутньому воно буде 
дотримуватися раніше впровадженої стратегії.

Стратегія росту – стратегія, котра передбачає 
щорічне значне зростання обсягів виробництва, 
порівняно з попереднім роком.

Деякі вчені-економісти відносять до стратегій 
розвитку стратегію скорочення, яка приймається 
при економічному спаді і загрозі банкрутства. Дана 
стратегія містить такі альтернативи: стратегія ско-
рочення, стратегія скорочення витрат, стратегія 
«збору врожаю», ліквідація підприємства [8].

Неодмінною умовою ефективного функціо-
нування підприємств у сучасному ринковому 
середовищі є наявність конкурентних переваг. 
Тому дуже важливою для будь-якого підприєм-
ства є наявність конкурентної стратегії.

М. Портер серед конкурентних стратегій виді-
ляє три базових [5]: лідерство за витратами, ди-
ференціації та фокусування.

1. Стратегія лідерства за витратами (або цін). 
Ціль даної стратегії полягає у мінімізації витрат 
на виробництво, збут, а отже і максимальне зни-
ження цін. Таким чином виникає значна перевага 
щодо конкурентів.

2. Стратегія диференціації. Суть стратегії по-
лягає у наданні продукту чи послугам унікаль-
них якостей, які приваблять покупця і дадуть 
змогу відрізнити даний товар від товару конку-
рентів. Дана стратегія проявляється у розвитку 
асортименту продукції, особливого дизайну або 
смаку тощо.

3. Стратегія фокусування. Дана стратегія пе-
редбачає спеціалізацію на потребах одного сег-
мента чи конкретної групи покупців. Ця стратегія 
є актуальною для фірм без можливості тримати 
конкурентні позиції на великому ринку.

Тобто, можна зробити висновок, що з великої 
кількості стратегій кожна компанія має обрати 
свою, враховуючи галузь її функціонування, цілі, 
можливості, тощо. 

Стратегічне фінансове планування, у свою 
чергу, є механізмом реалізації довгострокових 
завдань розвитку компанії та втілення її страте-
гії. Воно носить довгостроковий характер і реалі-
зується в періоді п’яти і більше років.

Під час систематизованого, науково-обґрун-
тованого фінансового планування відбувається 
розвиток методології прогнозування та плану-
вання сукупності методів, прийомів і способів 
мислення, які дають змогу на підставі аналізу 
ретроспективних даних, екзогенних і ендогенних 
зв’язків об’єкта прогнозування, а також їх ви-
мірювань у межах певного явища або процесу 
сформувати прогнози певної достовірності щодо 
його майбутнього розвитку [9].

Фінансове планування направлене, з одного 
боку, на запобігання помилковим діям у діяль-
ності підприємства, а з іншого – на зменшення 
кількості невикористаних можливостей. Залеж-
но від того, на який проміжок часу спрямовано 
основні ідеї – минуле, теперішнє, майбутнє, ви-
діляють чотири види планування: реактивне (на-
цілене на минуле); інактивне (пристосовується до 
теперішнього); преактивне (перевага надається 
майбутньому); інтерактивне (орієнтоване на вза-
ємодію усіх найкращих ідей планування). 

Насправді, жоден із запропонованих видів 
планування не застосовується у чистому виді, на 
практиці вони поєднуються. Але для цілей роз-
робки стратегій використовується, переважно, 
преактивне та інтерактивне планування.

Преактивне планування орієнтовано на майбут-
ні зміни та прагнення прискорити зміни. Цей вид 
планування передбачає, що майбутнє підпорядко-
вується контролю та в значній мірі є продуктом 
творчих дій учасників планування. Тому метою 
преактивного планування є проектування майбут-
нього на підставі пошуку оптимальних рішень. Да-
ний вид передбачає управління підприємством по 
принципу «зверху вниз»: на вищих рівнях форму-
люються цілі та стратегії, потім визначаються цілі 
нижчих рівнів та програми їх дій [11]. 

Переваги преактивного виду планування: 
1) адекватна оцінка зовнішнього середовища;
2) принцип участі в розробці планів і макси-

мальна мобілізація творчих здібностей учасників 
планування. 
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Недоліками преактивного планування вважа-

ються: 
1) недостатнє використання минулого досвіду; 
2) надмірне захоплення новими методами до-

сліджень. 
Інтерактивне планування, яке використову-

ють передові компанії, характеризується двома 
характерними рисами: 

1) ґрунтується на принципі участі та макси-
мально мобілізує творчі здібності учасників пла-
нування; 

2) передбачає, що майбутнє можна контролю-
вати, що в значній мірі є результатом свідомих 
дій учасників планування. Метою інтерактивного 
планування є проектування майбутнього. 

Таким чином, призначення фінансових планів 
полягає, переважно, в узгодженні між собою ці-
лей суб’єкта господарювання, можливостей, що 
відкриваються перед ним на конкурентному рин-
ку, та ресурсів, що знаходяться у його розпоряд-
женні [11].

Реалізація є кінцевим етапом процесу фор-
мування стратегічного плану, що передбачає 
створення на підприємстві відповідних центрів 
реалізації та контролю за обраною стратегією 
[5, с. 261]. Класичний процес стратегічного фінан-
сового планування зображено на рисунку 2.

Планування фінансових показників підприєм-
ства здійснюється за допомогою певних методів. 
Під методами планування розуміють конкретні 
способи й прийоми розрахунків показників. Як 
правило, у практиці фінансового планування за-
стосовуються такі методи: нормативний, балан-
сових розрахунків, грошових потоків, багатоварі-
антності, економіко-математичного моделювання, 
оптимізації планових рішень та економічного 
аналізу [10].

Під час розробки фінансової стратегії визнача-
ють її узгодженість із загальною стратегією роз-
витку підприємства; із прогнозованими змінами 
на фінансовому ринку та економічними перетво-

реннями в державі в цілому; узгодженість цілей 
і конкретних стратегічних показників між собою.

Можливості і загрози в діяльності підпри-
ємства в процесі фінансового планування до-
цільно оцінювати за допомогою SWOT-аналізу. 
SWOT-аналіз дозволяє керівництву не лише 
проаналізувати можливості й загрози зовнішньо-
го середовища суб’єкта, а й виявити ймовірність 
використання та вплив обраних можливостей 
і загроз на результати діяльності, зокрема дослі-
дити технічні можливості, сформувати ефектив-
ну методику планування та оцінити перспективи 
господарської діяльності у контексті фінансово-
го планування. Проте підприємства не завжди 
мають можливість повною мірою контролювати 
своє майбутнє і змушені постійно пристосовува-
тися до мінливих умов. Тому з метою ефективно-
го управління фінансовим станом підприємства 
та усунення проблем, пов’язаних з таким управ-
лінням, слід розширювати перелік показників 
і використовувати збалансовану систему показ-
ників, запропоновану Д. Нортоном і Р. Капланом 
[2; 12]. Особливістю збалансованої системи по-
казників є чіткий причинно-наслідковий зв’язок 
цих показників (табл. 2).

Слід погодитися з думкою вчених, зокрема  
[2; 13], що в більшості випадків збалансована сис-
тема показників розглядається майже як єдиний 
інструмент, здатний переорієнтувати підприєм-
ство на шляхи випереджаючого розвитку. Так, 
інвестиції у розвиток персоналу (область на-
вчання та зростання) можуть призвести до під-
вищення рівня післяпродажного обслуговування 
(область внутрішніх процесів), що, у свою чергу, 
призводить до підвищення рівня задоволеності 
клієнтів і, зрештою, до збільшення обсягів про-
дажу та зростання прибутку (область фінансів). 
Тому лише така система спрямована на встанов-
лення балансу між пластичними нефінансовими 
показниками та жорсткими фінансовими показ-
никами. 

 

 

1 •Визначення періоду планування

2 •Збір інформації про зовнішнє середовище (ринок, споживачі, постачальники і т.д.)

3
•Аналіз ситуації, визначення стратегічних цілей і ключових умов успіху 
за кожним напрямком діяльності

4 •Аналіз і оцінка необхідних ресурсів для успіху в умовах конкуренції

5
•Розробка варіантів стратегічних планів з  урахуванням можливої зміни 
ключових умов

6 • Аналіз варіантів і вибір ключових стратегічних рішень для виконавців

7 • Оцінка результативності стратегічного плану

8 • Реалізація стратегічного фінансового плану

Рис. 2. Процес стратегічного фінансового планування
Джерело: розроблено авторами за даними [5]
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Підхід до розробки фінансової складової стра-
тегії, запропонований вченими Новосибірського 
державного університету Генібергом Т.В., Івано-
вою Н.А. та Поляковою О.В., ґрунтується на кон-
цепції темпу стійкого зростання, конструкція якої 
розроблена ще в 60-х рр. минулого століття всес-
вітньо відомою сьогодні консалтинговою фірмою 
Boston Consulting Group (BCG) [4]. Дана методика 
заснована на розмежуванні фінансової політики 
фірми й політики фінансування її діяльності, на 
підставі чого Геніберг Т.В., Іванова Н.А. та Поляко-
ва О.В. розробили фінансову матрицю, що склада-
ється з чотирьох квадрантів, які характеризують 
ту чи іншу фінансову стратегію фірми (рис. 3). 

Для того, щоб побудувати матрицю, необхідно 
виконати такі процедури: оцінити темп зростання 
виручки, оцінити темп зростання фінансування 
фірми, визначити середні значення, відкладені 
по осях матриці на основі інформації державної 
статистики відповідної галузі. Після цього ви-
значається квадрант, в якому фірмі необхідно 
працювати з відповідною фінансовою стратегією, 
і розробляються більш конкретні рекомендації 
щодо ведення фінансової діяльності фірми. 

Згідно з даною матрицею, виділяють чотири 
типи фінансової стратегії підприємства: 

– зростання, що приводе до зростання вар-
тості бізнесу, тобто у фірми спостерігається над-
лишок капіталу. Тому вона може фінансувати 
свою діяльність із внутрішніх джерел; 

– стратегія простого зростання, яка характе-
ризується тим, що фірма орієнтована на активну 
політику продажів і може здійснювати фінансуван-
ня різних інвестиційних проектів у разі потреби; 

– стратегія наздоганяючого зростання, ко-
тра зазвичай обумовлена низькими показниками 
діяльності фірми. Пріоритетом діяльності під-
приємства на ринку стає інвестування з метою 
утримати наявну позицію на ринку; 

– стратегія зростання, що приводе до зрос-
тання прибутку. При цьому фірмі необхідно за-
лучати позикові кошти або збільшувати акціо-
нерний капітал.

Французькими вченими Ж. Франшоном 
та І. Романе була запропонована методика роз-
робки фінансової стратегії, заснована на побудові 
фінансової матриці [14]. Дана модель базується 
на розрахунку трьох основних показників: ре-
зультату господарської діяльності (РГД), резуль-
тату фінансової діяльності (РФД), результату 
фінансово-господарської діяльності (РФГД). На 
підставі розрахунку даних показників складаєть-
ся матриця фінансових стратегій фірми, в якій 
по горизонталі відкладаються значення РФД, 
по вертикалі – РГД. Сама матриця складається 
з 9 квадрантів, кожен з яких характеризує ту чи 
іншу фінансову стратегію фірми (рис. 4): 

– над діагоналлю АВ – зона успіхів – зона по-
зитивних значень аналітичних показників. 

– під діагоналлю АВ – зона дефіцитів – зона 
негативних значень аналітичних показників. 

– по горизонталі РФД пов’язаний зі зростан-
ням залучення засобів фірмою. 

– по вертикалі РГД пов’язаний із реалізацією 
фірмою інвестиційного проекту. 

– квадранти 4, 8, 5 пов’язані зі створенням 
ліквідних засобів фірмою (деякий надлишок обі-
гових коштів). 

Таблиця 2
Збалансована система показників

Сегменти Показники системи

Фінанси
Операційний прибуток, тенденції його зростання. Динаміка грошових потоків і показники 
діяльності. Динаміка продаж, питома вага продажу нових продуктів, точність прогнозу 
продаж. Ринкова ціна акції

Клієнти
Кількість повернень продукції клієнтами, витрати на гарантійне обслуговування.  
ЇМасштаб дистриб’юторської мережі, взаємозв'язок каналів збуту. Своєчасність поставок. 
Час реагування на попит

Внутрішні 
процеси

Кількість дефектів. Тривалість операційного циклу. Кількість аварій. Час налагодження 
обладнання. Втрати у зв'язку з браком і простої

Інновації та ріст Кількість змін в дизайні продукції. Кількість нових патентів та авторських прав.  
Плинність кадрів. Час навчання персоналу і підвищення його кваліфікації

Джерело: [13]

Рис. 3. Матриця фінансових стратегій Геніберг Т.В., Іванової Н.А., Полякової О.В.
Джерело: [4]
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– квадранти 7, 6, 9 пов’язані зі споживанням лік-

відних коштів фірмою (дефіцит обігових коштів) [14].
Отже, методика, котра запропонована Ж. Фран-

шоном та І. Романе дозволяє оцінити фінансовий 
стан та стратегічну фінансову діяльність підпри-
ємства загалом. Комплексний матричний аналіз 
допомагає оцінити фінансову стратегію підприєм-
ства та визначити напрям дій її зміни. Викорис-
тання даної матриці дає можливість керівництву 
підприємства приймати ефективні рішення щодо 
використання всіх фінансових ресурсів, спрямо-
ваних на досягнення фінансової стратегії підпри-
ємства. За допомогою даної матриці можна ви-
рішити проблему реалізації фінансової стратегії 
у динаміці, що дає можливість визначити голо-
вні сфери фінансового розвитку та змінювати фі-
нансову стратегію в результаті зміни параметрів 
функціонування підприємства. 

Однак даний інструмент має також і низку 
недоліків: 

– під час виявлення відповідного квадранту 
матриці фінансовий аналітик приймає рішення 
згідно з власною думкою, що має суб’єктивний 
характер і може бути хибним; 

– матриця не враховує галузевої специфіки 
діяльності підприємства, що знижує достовір-
ність результатів її використання, а тому необ-
хідно аналізувати формування фінансової стра-
тегії за декількома напрямами, щоб запобігти 
неточностям [15]. 

Загалом матриця має багато переваг серед ін-
ших стратегічних методів. А саме – її можливість 
оцінювати не тільки поточну фінансову стратегію 
підприємства, а й надавати оцінку конкретним 

крокам у рамках стратегічного фінансового пла-
нування. При правильному використанні матриці 
з урахуванням виявлених недоліків можна пози-
тивно вплинути на розвиток компанії. Однак, для 
комплексної оцінки фінансової діяльності все ж 
таки потрібно використовувати всі інструменти 
стратегічного менеджменту.

Останнім часом усе більшу популярність набу-
ває впровадження автоматизованих систем управ-
ління класу ERP. ERP-системи (від Enterprise 
Resources Planning – управління ресурсами під-
приємства) представляють собою комплекс інте-
грованих додатків, які на єдиному інформаційному 
просторі підтримують усі головні аспекти управ-
лінської діяльності підприємств – планування ре-
сурсів (фінансових, людських, матеріальних) для 
товарів (послуг), оперативне управління виконан-
ням планів (включаючи постачання, збут, ведення 
договорів), усі види обліку, аналіз результатів гос-
подарської діяльності. В основному ERP-системи 
впроваджуються для розв’язання завдань фінан-
сового управління та планування, тому що для 
успішного вирішення завдань в інших галузях 
більш доцільно запроваджувати кращі у своєму 
класі спеціалізовані системи [3]. 

Побудова інтегрованого середовища управлін-
ня підприємством забезпечує підвищення опера-
тивності й обґрунтованості рішень, гнучкість про-
цесів фінансового планування й бюджетування, 
кращу реалізацію стратегії розвитку бізнесу на 
основі ключових показників діяльності підпри-
ємства. Ефект від впровадження ERP-системи 
можна оцінити за двома групами показників: 
економічні показники ефективності (вигоди) 

Рис. 4. Матриця фінансових стратегій Ж. Франшона та І. Романе
Джерело: [14]
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та впровадження й організаційні (якісні) зміни, 
що не піддаються кількісній оцінці. Такі системи 
об’єднують різні види бізнес-процесів та дають 
змогу охопити повну картину діяльності підпри-
ємства й моделювати ситуацію з врахуванням 
великої кількості факторів. Крім того, за допо-
могою даної системи можна здійснювати усі види 
фінансового планування, формувати бюджети 
й аналізувати основні показники діяльності.

У практиці широко застосовують програми 
COMFAR (UNIDO), Project Expert (розробка 
компанії «Про-Інвест Консалтинг»), пакети ком-
паній «ІНЕК» та «Альт-Інвест», російські версії 
Project Manager, Successта та інші. За немож-
ливості придбання спеціального програмного за-
безпечення відповідна комп’ютерна модель може 
бути реалізована працівниками підприємства 
в середовищі MS Excel [10].

Програма «Рroject Еxpert» – це система під-
тримки прийняття рішень, призначена для ме-
неджерів, що проектують фінансову модель 
підприємства різної галузевої приналежності 
й масштабів. Така програма надає користувачеві 
висновок, що стосується можливого поліпшення 
роботи компанії в разі успішної реалізації пла-
ну. Програму «Project Expert» можна рекомен-
дувати тим, хто працює в основному із західни-
ми інвесторами, для яких найбільш звичний тип 
документів, підготовлюваний даною програмою. 
Пакет COMFAR залишається певним загально-
визнаним міжнародним еталоном. Працюючи 
з програмним продуктом «Альт-Інвест», аналі-

тик одержує набір стандартних форм фінансо-
вої звітності, а також показників і коефіцієнтів.  
Для планування прибутку більш придатним є ви-
користання програми «Альт-Фінанси».

Висновки і пропозиції. Таким чином, страте-
гічне планування повинне сприяти досягненню 
генеральних цілей підприємства, до яких на-
лежать: підтримка рівня конкурентоздатності 
продукції; забезпечення динаміки (темпів) рос-
ту власної частки на ринку; підвищення доходу 
і рентабельності виробництва; виконання науко-
во-виробничих і управлінських процесів на базі 
високих технологій; забезпечення соціального за-
хисту працівників тощо.

Слід зауважити, що для забезпечення фінан-
сової стабільності підприємств необхідно біль-
ше уваги приділяти фінансовому плануванню 
із тим, щоб ресурсно забезпечувати виконання 
прогнозованих бізнес-планом обсягів операційної 
та інвестиційної діяльності на засадах фінансо-
вої стійкості, створювати передумови для отри-
мання чистого прибутку в розмірі, достатньому 
для самоокупності й самофінансування. Оптимі-
зація існуючих бізнес-процесів дасть можливість 
звільнити значні обсяги фінансових ресурсів 
та підвищити конкурентоспроможність підпри-
ємства в умовах глобалізації економіки. Впро-
вадження інформаційних технологій дасть змо-
гу мінімізувати час реагування підприємства на 
ринкові зміни, оперативно виявляти основні не-
доліки його системи управління та враховувати 
як внутрішні, так і зовнішні фінансові ризики.

Список літератури:
1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебн. для вузов / 

А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд; пер. с англ. под. ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, 
1998. – 576 с.

2. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. ; 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 320 с.

3. Деніел О’Лірі. ERP-системи: вибір, впровадження, експлуатація. Сучасне планування і управління ресурса-
ми підприємства / О’Лірі Деніел. – М.: Вершина, 2009. – 232 с.

4. Гениберг Т.В. Сущность и методические основы разработки финансовой стратегии фирмы [Текст] / Т.В. Ге-
ниберг, Н.А. Иванова, О.В. Полякова // Научные записки НГУЭУ. – 2009. – № 9. – С. 68–88.

5. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
6. Савчук В.П. Стратегии и технологии управления финансами предприятия / В.П. Савчук // Корпоративный 

менеджмент. – 2008. – № 5. – С. 23–37.
7. Тюха І.В. Стратегія розвитку у системі стратегій підприємства / І.В. Тюха, І.О. Денисюк // Економіка 

харчової промисловості. – 2013. – № 3(19). – С. 33–37.
8. Рульєв В.А., Гуткевич С.О. Менеджмент : навч. посіб. / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич. – К.: Центр учбової 

літератури, 2011. – 312 с.
9. Іляшенко А.Х. Генезис методології фінансового планування та прогнозування в зарубіжних країнах / 

А.Х. Іляшенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 5. – С. 199–202.
10. Свистун Л.А. Перспективи використання сучасних інформаційних технологій при здійсненні фінансового 

планування на підприємстві / Л.А. Свистун // Економіка і регіон. Серія: Гроші, фінанси і кредит. – 2016. – 
№ 3. – С. 13–21.

11. Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах : навч. посіб. / Т.О. Ста-
верська, І.С. Андрющенко. – Харків: Видавець Іванченко І.С., 2013. – 146 с.

12. Івакіна І. Управлінський облік: стисло і доступно / І. Івакіна. – Х.: Фактор, 2007. – 320 с.
13. Пилипенко А.А. Збалансована система як інструмент управлінського консалтингу / А.А. Пилипенко, С.М. Пи-

липенко // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 12. – С. 238–241.
14. Дорофеев М.Л. Особенности применения матрицы финансовых стратегий Франшона и Романе в стратегиче-

ском финансовом анализе компании [Текст] / М.Л. Дорофеев // Финансы и кредит. – 2009. – № 23 (359). – 
С. 51–56.

15. Забаріна К.Ф. Особливості використання інструментів стратегічного менеджменту з метою комплексної 
оцінки фінансової діяльності підприємства / К.Ф. Забаріна, І.А. Нечаєва // Економічний аналіз. Том 15. – 
2014. – № 3. – С. 37–43. 



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

323
Пятниченко Е.А., Свистун Л.А.
Полтавский национальный технический университет 
имени Юрия Кондратюка

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
В СИСТЕМЕ ЗАДАНИЙ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Аннотация
Статья посвящена исследованию роли стратегического финансового планирования в системе решения 
задач развития компании. Рассмотрены различные классификации стратегий предприятия. Исследо-
вана сущность и виды стратегического финансового планирования, методы и этапы финансового пла-
нирования. Проанализированы подходы к разработке финансовой стратегии предприятия, в частности, 
с использованием современных прикладных информационных технологий и программ.
Ключевые слова: планирование, стратегия, стратегическое финансовое планирование, стратегия раз-
вития, финансовый план.
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STRATEGIC FINANCIAL PLANNING  
IN THE SYSTEM FOR THE COMPANY DEVELOPMENT 

Summary
The article is devoted to the research of the role of strategic financial planning in the system of solving 
the problems of the company development. Different classifications of enterprise strategies were con-
sidered. The essence and types of strategic financial planning, methods and stages of financial planning 
were investigated. The approaches to the development of the company’s financial strategy, in particular,  
and the use of modern applied information technologies and programs were analyzed.
Keywords: planning, strategy, strategic financial planning, development strategy, financial plan.
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УДК 657

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 

Роєва О.С.
Центральноукраїнський національний технічний університет;
Донецький національний університет економіки та торгівлі

імені М. Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

Досліджено методику проведення аналізу фінансового стану підприємств гірничо-металургійного комп-
лексу. Досліджено економічну сутність поняття «фінансова стійкість». Проведено аналіз абсолютних 
та відносних показників фінансової стійкості та рентабельності промислово виробничого підприємства, 
що входить до складу ГМК Криворіжжя. Для повного висвітлення фінансової стійкості досліджуваного 
підприємства, розглянуто показники порогу рентабельності та операційного й фінансового левериджу.  
Постійний аналіз показників фінансової стійкості підприємств сприяє швидкому реагуванню на зміни зов-
нішнього й внутрішнього середовища, та впровадженню заходів для збереження фінансової стійкості та 
платоспроможності підприємства.
Ключові слова: аналіз, абсолютні показники, рентабельність, платоспроможність, фінансовий стан, фінан-
сова стійкість, фінансова залежність, фінансовий ризик.

Постановка проблеми. Для гірничо-мета-
лургійних підприємств України, що функ-

ціонують сучасних кризових умовах економіки, 
дуже гостро стоїть питання забезпечення стабіль-
ного фінансового стану підприємства. Економічна 
та політична ситуація в країні, умови господарю-
вання, платоспроможність споживачів, податко-
ва політика, рівень розвитку фінансового ринку 
та фінансово – кредитної сфери далеко не повний 
перелік факторів, що впливають на фінансову 

стабільність підприємства. На діяльність підпри-
ємства негативно впливають не лише фактори зо-
внішнього середовища, а й відсутність відповідного 
ефективного управління діяльністю підприємства. 
Успішне управління і здійснення фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства нерозривно 
пов'язане з його стабільним фінансовим станови-
щем, зокрема з його фінансовою стійкістю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням економічної сутності фінансової 
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стійкості підприємства займалась вчені науков-
ці: Русіна Ю.О., Полозюк Ю.В. [3], Павленко О.П. 
[2], Чепка В.В. [5]. Аналізу та прогнозуванню фі-
нансової стійкості підприємства присвячені пра-
ці Слободян Н.Г. [4] Питанням оцінки фінансової 
стійкості присвячені роботи Белялова Т.Е., Олій-
ник А.В. [1]. Однак, дослідження фінансового ста-
ну підприємств гірничо-металургійного комплек-
су України, в сучасних умовах господарювання 
потребує більш детального розгляду.

Метою дослідження є аналіз фінансової стій-
кості підприємств гірничо-металургійного ком-
плексу та пошук шляхів покращення фінансово-
го стану підприємств.

Виклад основного матеріалу: Одним з най-
важливіших характеристик операційної, фінан-
сової та інвестиційної діяльності підприємства 
є показник фінансової стійкості підприємства. 
Цей показник виражається в ефективному ви-
користанні і розподілі грошових ресурсів, опти-
мізації фінансового та операційного циклів, ста-
більному створення прибутку для підприємства 
і підвищення його вартості.

Павленко О.П. зазначає: «Фінансова стійкість 
підприємства є однією з головних умов життєді-
яльності, розвитку й забезпечення високого рів-
ня конкурентоспроможності підприємства. Саме 
фінансова стійкість підприємства характеризує 
ефективність операційного, фінансового та ін-
вестиційного розвитку, містить необхідну інфор-
мацію для інвесторів, а також відображає здат-
ність підприємства відповідати за своїми боргами 
і зобов’язаннями» [2, с. 113].

Русіна Ю.О. розглядає поняття «фінансова 
стійкість» як у вузькому, так і в широкому ви-
значенні, і за означає: «фінансова стійкість – це 
більш узагальнена характеристика фінансово-
го стану підприємства, тобто здатність суб’єкта 
господарювання розвиватися та функціонувати, 
забезпечувати фінансову незалежність та збе-
рігати рівновагу своїх пасивів та активів, що 
гарантує інвестиційну привабливість та плато-
спроможність підприємства» [3, c. 93].

З точки зору різних авторів можна помітити, 
що єдиного визначення щодо поняття фінансової 
стійкості не існує, з цього випливає що фінансова 
стійкість – поняття широке.

1. Фінансова стійкість визначає фінансову 
безпеку підприємства, а також його фінансову 
незалежність від інвесторів та кредиторів.

2. Фінансова стійкість підприємства – це здат-
ність фінансової системи зберігати рух грошових 
коштів, незважаючи на зовнішні та внутрішні 
фактори, які на неї впливають.

3. Фінансова стійкість формується в процесі 
операційної, фінансової та інвестиційної діяль-
ності підприємства, є результатом взаємодії всіх 
елементів системи фінансових відносин підпри-
ємства, а отже є головним компонентом загальної 
економічної стійкості підприємства.

4. Фінансова стійкість підприємства – це здат-
ність здійснювати господарську діяльності в умо-
вах підприємницького ризику і мінливого серед-
овища бізнесу з метою зміцнення конкурентних 
переваг організації з урахуванням інтересів сус-
пільства і держави та максимізації добробуту. 

5. Фінансова стійкість підприємства в дов-
гостроковому плані характеризується співвід-

ношенням його позикових та власних коштів. 
Сутність фінансової – стійкості визначається 
ефективним формуванням, розподілом і вико-
ристанням фінансових ресурсів.

Аналіз фінансової стійкості, зазвичай, здій-
снюють за допомогою низки показників за на 
ступними етапами, що зображено на рисунку 1.

І етап: Аналіз абсолютних показників

ІІ етап: Аналіз відносних показників

ІV етап: Визначення запасів фінансової стійкості

ІІІ етап: Аналіз показників платоспроможності

Рис. 1. Етапи оцінки фінансової стійкості
Джерело: складено автором на основі [1; 23] 

Отже, розглянемо перший етап оцінки фінан-
сової стійкості на прикладі одного з підприємств 
гірничо-металургійного комплексу Криворіжжя 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» (рис. 2).

За розрахунками можна стверджувати, що 
підприємство забезпечене стабільними дже-
релами фінансування, а отже має абсолютну 
стійкість. На основі отриманих розрахунків про-
ведемо аналіз відносних показників фінансової 
стійкості підприємства. Розглянемо здатність 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» проводити 
прогнозовану діяльність в довгостроковій пер-
спективі (рис. 3). 

Значення показника фінансової залежності 
знаходиться в межах норми, тому фінансові ри-
зики знаходяться на прийнятному рівні. Доціль-
но, також дослідити динаміку коефіцієнту фінан-
сового ризику (рис. 4). 

Динаміка показника за досліджуваний період 
свідчить про зменшення рівня залежності під-
приємства від (залучених) позикових коштів. 

Для визначення рівня забезпеченості фінан-
сування для створення виробничих і інших за-
пасів, розглянемо коефіцієнт покриття запасів 
(рис. 5). 

Значення коефіцієнта показує, що у  
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» удосталь нор-
мальних джерел фінансування для підтримки 
виробничого та збутового процесу. На кожну 
гривню запасів припадає 8,8 гривні доступних 
фінансових ресурсів, що свідчить про підвищен-
ня фінансової стійкості.

Для повного висвітлення фінансової стійкос-
ті підприємства розглянемо показники порогу 
рентабельності та операційного й фінансового 
левериджу.

Розглянувши динаміку порогу рентабельнос-
ті можна стверджувати, що ПАТ «ПВП «Крив-
басвибухпром» абсолютно покриє усі свої змінні 
і постійні затрати, а отже отримує прибутки.

Навіть в умовах економічної кризи країни, 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» рентабельно 
здійснює свою операційну діяльність, про що 
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Рис. 2. Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості  

ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром», 2014–2016 рр., тис. грн.
Джерело: складено автором на основі [6]

 
Рис. 3. Динаміка коефіцієнту фінансової залежності  

ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром», 2014–2016 рр.
Джерело: створено автором на основі [6]

 
Рис. 4. Динаміка коефіцієнту фінансового ризику ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром»

Джерело: створено автором на основі [6]

свідчить показник запасу фінансової стійкості 
підприємства. 

Таким чином, встановлено, що досліджуване 
підприємство є фінансово стійкою до нинішніх 
негативних тенденцій, які склалися у сучасних 
ринкових відносинах. 

Аналіз факторів, що впливають на фінансо-
ву стійкість підприємства, дає змогу визначи-
ти рівень фінансового ризику, що пов’язаний із 
формуванням структури джерел капіталу, а від-
повідно, і міру стабільності фінансової бази роз-
витку підприємства на перспективу [5, с. 653].
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Рис. 5. Динаміка коефіцієнту покриття запасів за 2014–2016 рр.

Джерело: створено автором на основі [6]

 
Рис. 6. Динаміка порогу рентабельності ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром»

Джерело: складено автором на основі [7]

 

Рис. 7. Динаміка запасу фінансової стійкості компанії за 2014–2016 рр.
Джерело: створено автором на основі [7]
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Висновки і пропозиції. На нашу думку, під-

приємства гірничо-металургійного комплексу 
Криворіжжя мають високі показники фінансової 
стійкості, достатній асортимент продукції, що 
дозволяє забезпечити  товарною продукцією зо-
внішні та внутрішні ринки. Підприємства є інвес-
тиційно привабливими та конкурентноспромож-

ними. Постійний аналіз впливу змін зовнішнього 
та внутрішнього середовища функціонування 
підприємства, діагностика впливу таких змін, 
сприяє максимально швидкому, а отже і ефек-
тивному реагуванню на зміни та впроваджен-
ню заходів для збереження фінансової стійкості 
та платоспроможності підприємства
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
Исследовано методику проведения анализа финансового состояния предприятий горно-металлур-
гического комплекса. Исследована экономическая сущность понятия «финансовая устойчивость».  
Проведен анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости и рентабельно-
сти промышленно производственного предприятия, входящего в состав ГМК Криворожья. Для полного 
освещения финансовой устойчивости исследуемого предприятия, рассмотрены показатели порога рен-
табельности и операционного и финансового левериджа. Постоянный анализ показателей финансовой 
устойчивости предприятий способствует быстрому реагированию на изменения внешней и внутренней 
среды, и внедрению мероприятий для сохранения финансовой устойчивости и платежеспособности 
предприятия.
Ключевые слова: анализ, абсолютные показатели, рентабельность, платежеспособность, финансовое 
состояние, финансовая устойчивость, финансовая зависимость, финансовый риск.

Roieva O.S.
Central Ukrainian National Technical University;
Donetsk National University of Economics and Trade 
named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

ANALYSIS OF FINANCIAL STATE OF ENTERPRISES

Summary
The method of conducting the analysis of the financial state of the enterprises of the mining and metal-
lurgical complex is investigated. The economic essence of the concept "financial stability" is investigated. 
The analysis of absolute and relative indicators of financial stability and profitability of the industrial 
production enterprise, which is part of the MMC Kryvorizhya, is carried out. For full coverage of finan-
cial stability of the investigated enterprise, indicators of the threshold of profitability and operating and 
financial advantage are considered. Constant analysis of indicators of financial sustainability of enterprises 
promotes rapid response to changes in the external and internal environment, and implementation of 
measures to maintain financial stability and solvency of the enterprise.
Keywords: analysis, absolute indicators, profitability, solvency, financial status, financial stability, financial 
dependence, financial risk.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Рудь І.Ю., Соболенко В.В.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Досліджено ринок страхування життя та його роль у сучасній економіці. Розглянуто програми страхуван-
ня життя. Виявлено негативні чинники, які стримують розвиток страхових послуг. Виділено причини, які 
гальмують розвиток ринку страхування життя. Визначено шляхи вирішення існуючих проблем.
Ключові слова: страхування життя, ринок страхування життя, договір довгострокового страхування жит-
тя, страхові компанії, програми страхування життя.

Постановка проблеми. В умовах формуван-
ня ринкової інфраструктури важливе зна-

чення має медичне обслуговування населення як 
своєрідна сфера послуг для повноцінного функ-
ціонування людського організму. Здоров’я насе-
лення за сучасними уявленнями визначає сту-
пінь соціально-культурного розвитку суспільства 
та якості життя громадян. Державні витрати на 
охорону здоров’я не задовольняють реальні по-
треби людей. В умовах гострої нестачі бюджет-
них коштів дедалі більша частка амбулаторної 
і стаціонарної допомоги стає платною. У складних 
умовах сучасної політичної та економічної ситу-
ації в країні, держава не може забезпечити до-
статній рівень матеріального добробуту громадян. 
Упевненість у завтрашньому дні може надати 
страхування життя, оскільки в цьому разі люди-
на забезпечує своє майбутнє самостійно. Але таку 
підгалузь страхування, як страхування життя, ще 
не можна назвати достатньо розвинутою.

Світовий досвід показує, що найбільших успіхів 
у вирішенні проблеми зміцнення здоров’я насе-
лення досягли ті країни, які запровадили в системі 
охорони здоров’я механізм медичного страхуван-
ня. Українська система страхування нині знахо-
диться на етапі реформування: добровільне ме-
дичне страхування набирає популярності, в той 
момент обов’язкове – дотепер відсутнє (хоча офі-
ційно запроваджено законодавством).

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням особливостей розвитку страхового 
ринку та ринку страхування життя присвячено 
багато наукових праць українських (В.Д. Базиле-
вич, Н.М. Внукова, О.Д. Заруба, А.М. Єрмошенко, 
М.В. Мних, С.С. Осадець, В.Й. Плиса, М.В. Ри-
мар, К.В. Шелехов, Я.П. Шумелда, Б.С. Юров-
ський) та зарубіжних (Н.Ф. Галагуза, Д. Блад, 
Л.А. Орланюк-Малицька, Ю.В. Панков) вчених.

Мета дослідження: дослідити особливості су-
часного стану ринку страхування життя в Укра-
їні, визначити проблеми, які стримують його по-
дальший розвиток, та розглянути напрями його 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток ринкових відносин в Україні сприяв 
формуванню вітчизняного ринку послуг з страху-
вання життя. Сьогодні в Україні активно функці-
онує лише добровільна форма страхування жит-
тя, що дозволило сформувати певну структура 
ринку ДМС. Даний ринок можна подати як бага-
торівневу систему із складним механізмом вза-
ємозалежних зв’язків між усіма структурними 
одиницями, зокрема державними органами на-

гляду за страховою діяльністю (Нацкомфінпос-
луг), недержавними страховими об’єднаннями 
(асоціація «Українське медичне страхове бюро», 
ЛСОУ), страховими компаніями, страховими по-
середниками, медичними закладами, службами 
асістансу та споживачами [1].

Страхування життя – це страхування, яке 
здійснюється на добровільній основі шляхом 
укладення договору страхування між страхови-
ком (страховою компанією) та страхувальником 
(юридичною чи фізичною особою), згідно з яким 
страховик бере на себе зобов’язання здійснити 
страхову виплату у разі настання страхового ви-
падку, а страхувальник зобов’язується своєчасно 
сплачувати страхові внески.

Страхування життя належить до виняткової 
діяльності компаній зі страхування життя (лай-
фових компаній). Відповідно до ст. 38 Закону про 
страхування страховики, які отримали ліцензію 
на страхування життя, не мають права займати-
ся іншими видами страхування. Особливістю цієї 
сфери страхування є поєднання в її рамках усіх 
видів страхування, що пов'язані зі страховим 
захистом життя й здоров'я особи, а також до-
датковим пенсійним забезпеченням. При цьому 
окремі види належать до довгострокового (нако-
пичувального) страхування, а окремі – до інших 
видів страхування життя. 

Згідно з пп. 14.1.52 ст. 14 Податкового кодек-
су України (ПКУ), договір довгострокового стра-
хування життя – договір страхування життя 
строком на п'ять і більше років, який передба-
чає страхову виплату одноразово або у вигляді 
ануїтету, якщо застрахована особа дожила до 
закінчення терміну дії договору страхування чи 
події, передбаченої у договорі страхування, або 
досягла віку, визначеного договором [2]. 

Такий договір не може передбачати частко-
вих виплат протягом перших п'яти років його дії, 
крім тих, що здійснюються у разі настання стра-
хових випадків, пов'язаних зі смертю чи хворо-
бою застрахованої особи або нещасним випад-
ком, що призвело до встановлення застрахованій 
особі інвалідності I або II групи чи встановлення 
інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцяти-
річного віку. 

Договір страхування життя обов’язково міс-
тить основну програму страхування та може 
містити одну або декілька програм додаткового 
страхування. Програми встановлюють спеціаль-
ні умови страхування, як, наприклад, вимоги до 
віку застрахованої особи, перелік страхових ви-
падків, порядок сплати страхових внесків, умови 
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здійснення страхових виплат. Придбання осно-
вної програми страхування є обов’язковою умо-
вою при укладенні договору страхування. 

На сучасному етапі страхові компанії України 
пропонують такі програми страхування життя: 

1. Накопичувальні програми. Накопичувальне 
страхування – заплановане накопичення коштів 
до певного терміну та одночасно захист страху-
вальника на випадок смерті. Додатково страху-
вальник може обрати варіант захисту на випадок 
інвалідності: в цьому разі страхова компанія бере 
на себе оплату внесків за страхувальника аж до 
зняття інвалідності або до закінчення дії договору.

2. Ризикові програми. Ризикове страхування – 
програма захисно– фінансового регулювання на 
випадок хвороби застрахованої особи або настан-
ня нещасного випадку, які могли б спричинити 
смерть, втрату працездатності, госпіталізацію 
або оперативне втручання.

 3. Додаткові програми: страхування на ви-
падок критичних захворювань, страхування на 
випадок госпіталізації, страхування на випадок 
проведення хірургічних операцій.

Значний вплив на розвиток ринку страхуван-
ня життя в Україні здійснила світова фінансова 
криза. Але руйнівні процеси на страховому рин-
ку зумовлені не тільки зовнішніми чинниками, 
а й неефективними, непослідовними діями або 
бездіяльністю окремих органів державної влади, 
що, як правило, полягають у протекціоністській 
політиці щодо певних сегментів фінансового рин-
ку чи окремих їх суб’єктів. 

Ринок страхових послуг залишається най-
більш капіталізованим серед інших небанків-
ських фінансових ринків. Ринок страхових по-
слуг є другим за рівнем капіталізації серед 
інших небанківських фінансових ринків. За-
гальна кількість страхових компаній станом 
на 31.12.2017 становила 294, у тому числі СК 
"life"1 – 33 компанії, СК "non-life" – 271 компа-
нія, (станом на 31.12.2016 – 310 компаній, у тому 
числі СК "life" – 39 компаній, СК "non-life" – 
271 компанія). Кількість страхових компаній має 
тенденцію до зменшення, так за 2017 рік порів-
няно з 2016 роком, кількість компаній зменшила-
ся на 16 СК, порівняно з 2015 роком зменшилася 
на 67 СК (табл. 1).

За 2017 рік частка валових страхових пре-
мій у відношенні до ВВП залишились на рівні 
2016 року та становила 1,5%; частка чистих стра-
хових премій у відношенні до ВВП за 2017 рік 
становила 1,0%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні 
з відповідним показником 2016 року. У порівнян-
ні з 2016 роком на 8 261,5 млн. грн. (23,5%) збіль-
шився обсяг надходжень валових страхових пре-
мій, обсяг чистих страхових премій2 збільшився 
на 2 030,6 млн. грн. (7,7%).

Валові страхові премії, отримані страховика-
ми при страхуванні та перестрахуванні ризиків 
від страхувальників та перестрахувальників за 
9 місяців 2017 року, становили 31 391,1 млн. грн., 
з них: 11 112,6 млн. грн. (35,4%) – що надійшли 
від фізичних осіб; 20 278,5 млн. грн. (64,6%) – що 
надійшли від юридичних осіб. 

За 9 місяців 2016 року загальна (валова) сума 
страхових премій, отриманих страховиками, 
становила 24 844,2 млн. грн., з них: 9 469,6 млн. 
грн. (38,1%) – що надійшли від фізичних осіб; 
15 374,6 млн. грн. (61,9%) – що надійшли від 
юридичних осіб. За 9 місяців 2016 року сума 
отриманих страховиками валових премій з ви-
дів страхування, інших, ніж страхування життя 
становила 29 369,4 млн. грн. (або 93,6% від за-
гальної суми страхових премій), а зі страхування 
життя – 2 021,7 млн. грн. (або 6,4% від загальної 
суми страхових премій).

Отже, незважаючи на значну кількість компа-
ній, фактично на страховому ринку основну част-
ку валових страхових премій – 99,6% акумулю-
ють 150 СК "non-Life" (57,3% всіх СК "non-Life") 
та 99,8% – 20 СК "Life" (58,8% всіх СК "Life"). 
По ринку страхування життя Індекс Герфінда-
ля – Гіршмана (ННІ) склав 1 424,91 (за 9 місяців 
2016 року – 1 048,93), по ринку видів страхування 
інших, ніж страхування життя становив 305,70 (за 
9 місяців 2016 року – 275,79). В цілому по страхо-
вому ринку індекс Герфіндаля – Гіршмана склав 
273,50 (за 9 місяців 2016 року – 240,15).

Основні показники діяльності страхового рин-
ку та його динаміка представлені в таблиці 2.

Більшість видів страхування життя мають 
довгостроковий характер, що дозволяє страхо-
викам акумулювати значні фінансові ресурси, 
отримуючи при цьому додатковий дохід від ін-
вестування резерву страхових внесків.

Виділяють такий перелік причин, які гальму-
ють розвиток ринку страхування життя та зни-
жують його ефективність [4]:

 1. Повільні темпи впровадження ринкових 
умов та реструктуризації економіки. 

2. Недосконалість законодавчої бази: недоліки 
податкового законодавства; недосконалість дер-
жавного нагляду за страховою діяльністю; відсут-
ність дієвих гарантій для страхувальників у разі 
банкрутства страхової компаній; недосконалість 
захисту прав споживачів страхових послуг; недо-
стане регулювання страхового посередництва. 

3. Недорозвиненість економіки в цілому: низь-
кий рівень платоспроможності населення; достат-
ньо високий рівень інфляції; відсутність привабли-
вих для страховиків інвестиційних інструментів; 
збитковість більшості підприємств; експансія «за-
йвого» іноземного капіталу в страховий сектор. 

4. Низький рівень довіри споживачів. 

Таблиця 1
Кількість страхових компаній станом на 2015–2017 рр.

Кількість страхових 
компаній

Станом  
на 31.12.2015 р.

Станом  
на 31.12.2016 р.

Зміни у 2017 р.
Станом  

на 31.12.2017 р.Внесено 
інформації

Виключено 
інформації

Загальна кількість 361 310 4 20 294
в т.ч. СК "non-Life" 312 271 4 14 261
в т.ч. CК "Life" 49 39 0 6 33
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Таблиця 2
Показники діяльності страхових компаній України у 2011–2016 рр., млн. грн [3]

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Валові страхові премії 22 693,5 21 508,2 28 661,9 26 767,3 29 736 24 844,2
Валові страхові виплати 4 864 5 151 4 651,8 5 065,4 8 100,5 6 271,3
Чисті страхові премії 17 970 20 277,5 21 551,4 18 592,8 22 354,9 19 588,4
Чисті страхові виплати 4 699,2 4 970,0 4 566,6 4 893 7 602,8 6 046,3
Обсяг сформованих страхових резервів 11 179,3 12 577,6 14 435,7 15 828 18 376,3 19 477,1
Сплачено на перестрахування 5 906,2 2 552,8 8 744,8 9 704,2 9 911,3 8 460,6
Загальні активи страховиків 48 122,7 56 224,7 66 387,5 70 261,2 60 729,1 34 302,2
Обсяг сплачених статутних капіталів 14 091,8 14 579 15 232,5 15 120,9 14 474,8 12 627,9

5. Причини, що лежать у площині тіньової 
економіки: шахрайство страхувальників; фіктив-
не «перестрахування»; легалізація доходів, отри-
маних злочинним шляхом. 

6. Проблеми власне страхового ринку: низь-
кий рівень національного перестрахового ринку 
та залежність від світових лідерів перестраху-
вання; вузька клієнтська база страховиків; недо-
розвиненість довгострокового страхування, недер-
жавного пенсійного забезпечення; некваліфіковані 
актуальні розрахунки та невірні статистичні данні; 
недосконалість правил страхування; значна інфор-
маційна закритість страхового ринку; недостатній 
рівень кадрового та наукового забезпечення. Для 
подолання проблем та подальшого розвитку стра-
хування життя Українською федерацією убезпе-
чення розроблена Стратегія розвитку страхового 
ринку України на 2011–2020 роки, яка спрямо-
вана на забезпечення прозорості та передбачува-
ності державної політики щодо страхового ринку, 
координацію діяльності владних та недержавних 
інститутів, учасників страхового ринку. Реалізація 
Стратегії має покращити якість страхового рин-
ку, стати значним кроком на шляху впровадження 
в Україні ефективних механізмів управління ри-
зиками державою та приватними особами, створи-
ти належну взаємодію держави та страхового рин-
ку при відшкодуванні збитків від стихійних явищ 
та катастроф, зменшити негативний вплив їх на-
слідків із використанням інституту страхування, 
забезпечити формування потужного джерела вну-
трішніх довгострокових інвестицій для сталого, ін-
новаційного розвитку економіки України.

Аналізуючи вищевикладене, доцільно зроби-
ти такі висновки:

Після фінансової кризи, яка негативно впли-
нула на ринок страхування життя, спостеріга-
ється незначне «пожвавлення», при цьому по-
казники ще не досягли докризових значень.  
На страховому ринку життя існує ряд проблем, які 
гальмують його подальший розвиток. Ці проблеми 
пов’язані як з ситуацією в країні, так і безпосеред-
ньо з діяльністю самих страхових компаній. 

Державна політика у сфері страхування має 
бути спрямована на: 

– формування сучасного та динамічного стра-
хового ринку з високорозвиненою інфраструкту-
рою та широким асортиментом страхових послуг; 

– своєчасну та широку адаптацію українського 
страхового ринку до світових вимог фінансового 
регулювання та нагляду, активну співпрацю з єв-
ропейськими та міжнародними організаціями; 

– створення страхового нагляду, гармонізова-
ного з міжнародними стандартами та орієнтовано-
го на захист прав споживачів фінансових послуг;

– модернізацію страхового бізнесу та систем 
управління страховими компаніями;

 – розвиток страхового посередництва та по-
силення контролю за посередниками (брокерами, 
агентами і консультантами);

– впровадження системи мікрострахування для 
малозаможних верств населення, державну під-
тримку соціально значущих видів страхування; 

– формування страхової культури громадян 
та підвищення фінансової грамотності учасників 
страхового ринку.
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Аннотация
Исследован рынок страхования жизни и его роль в современной экономике. Рассмотрены программы 
страхования жизни. Выявлены негативные факторы, которые сдерживают развитие страховых услуг. 
Выделены причины, тормозящие развитие рынка страхования жизни. Определены пути решения су-
ществующих проблем.
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The market of life insurance and its role in the modern economy is investigated. Life insurance programs 
are considered. The negative factors that hinder the development of insurance services are revealed.  
The reasons hindering the development of the life insurance market are highlighted. The ways of solving 
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СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Сарбаш Л.Д., Ганцура А.В.
Індустріальний інститут

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

У статті розглянуті теоретичні основи розвитку трудового потенціалу підприємства. Основні структури і 
особливості формування, які притаманні підприємствам. Проаналізовані загальні підходи до визначення 
поняття трудового потенціалу. Розробка стратегічного напрямку розвитку країни в умовах постіндустрі-
ального суспільства. Приведено механізм індивідуалізації заробітної плати.
Ключові слова: трудовий потенціал підприємства, трудові ресурси, чисельність, персонал, стимулювання праці.

Постановка проблеми. Перехід України до 
якісно нового етапу розвитку економі-

ки – економіки зростання – зумовив і нові ви-
моги до господарської діяльності підприємств.  
Їх практичне здійснення пов'язане з необхідніс-
тю створення методологічних і організаційних 
передумов до формування системи ефективно-
го управління розвитком трудового потенціалу 
підприємства, реалізація якої забезпечує конку-
рентоспроможність промислових підприємств як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
Тобто, в даний час, одній з гострих і значимих 
для майбутнього економіки України і стабільного 
розвитку її завдань є підвищення ефективності 
управління трудовим потенціалом. Звідси виті-
кає, що динамічний розвиток економіки України 
неможливий без забезпечення ефективності про-

цесу формування, розвитку і використання тру-
дового потенціалу – одного з головних чинників 
виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вивченню проблем формування та оцінці трудо-
вого потенціалу підприємства присвячують свої 
праці багато вчених-економістів: Базаров Т.Ю. [1], 
Божко Е.А. [3], Васильченко В.С. [2], Гавва В.Н. [3], 
Герасимчук В.Г. [4], Гринкевич С.С. [5], Красно-
кутська Н.С. [7], Лич В.М. [8], Світовий О.М. [9], 
Сьомченко В.В., Тітяєв В.В. [6], Федонін О.С.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Процес формування трудового 
потенціалу підприємства є одним з напрямків його 
економічної стратегії і передбачає створення й ор-
ганізацію системи ресурсів і компетенцій таким 
чином, щоб результат їхньої взаємодії був факто-
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ром успіху в досягненні стратегічних, тактичних 
і оперативних цілей діяльності підприємства.

Оскільки сучасній економіці притаманний 
швидкий темп розвитку, то необхідно врахо-
вувати не лише сучасні можливості трудових 
ресурсів та резерви їх розвитку, а й майбутні 
перспективи. Тому доцільно вести мову саме про 
трудовий потенціал та особливості його форму-
вання на різних рівнях як фактор ефективності 
його реалізації.

Мета статті. Метою даної статті є комплексне 
наукове дослідження процесу формування тру-
дового потенціалу в сучасних умовах господа-
рювання, що виступає як розробка стратегічного 
напрямку розвитку країни в умовах постінду-
стріального суспільства.

Виклад основного матеріалу. Формування 
трудового потенціалу підприємства являє со-
бою процес реалізації заходів щодо забезпечен-
ня ринкових можливостей підприємства шляхом 
зміни його характеристик і властивостей до не-
обхідного рівня відповідно до поставлених цілей. 
Оцінка трудового потенціалу підприємства – це, 
власне, і є визначення рівня його конкуренто-
спроможності [3, с. 7; 4].

Формуванням трудовим потенціалом має важ-
ливе значення для всіх без винятку підприємств. 
Звичайно керівництвом трудовими ресурсами на 
великих підприємствах займаються спеціально 
підготовлені професіонали, працівники відділів 
кадрів. Але також важливо, щоб і всі інші керів-
ники на підприємствах промисловості розуміли 
методи управління трудовим потенціалом.

Великий вплив на процес формування соціаль-
но-економічного механізму як необхідної переду-
мови ефективного використання трудового потен-
ціалу підприємств мають соціально-демографічні 
зміни формування чисельності працівників на під-
приємствах промисловості і його статевовікової 
структури, освітньо-професійного складу праців-
ників підприємства (склад, режими відтворення 
чисельності працівників, створення умов повного 
залучення до праці всіх верств працівників під-
приємства шляхом роботи з неповним робочим 
днем, покращення медичного обслуговування жі-
нок та їх дітей, матеріальне стимулювання, забо-
рона праці жінок в ряді професій).

Система управління формуванням трудового 
потенціалу підприємств на мою думку має ви-
гляд як на рисунок 1.

 
Рис. 1. Формування трудового потенціалу 

підприємства

Характерною особливістю сучасних систем 
стимулювання на Заході є величезне поширен-
ня системи заохочення за впровадження різно-

манітних нововведень. Так, більшість західно-
європейських фірм формують преміальні фонди 
за створення, освоєння й випуск нової продукції, 
але їхній розмір від приросту обсягу продажу 
нової продукції, її частки в загальному обсязі 
виробництва.

У зарубіжних країнах, як правило, розумова 
праця оплачується вище, ніж фізична. За да-
ними спеціальних досліджень заробітна плата 
працівників розумової праці у середньому пере-
вищує заробіток робітників: у Німеччині – на 
20%; Італії і Данії – на 22%; Люксембурзі – на 
44%; Франції і Бельгії – на 61%. Середньотиж-
нева заробітна плата американських інженерів 
майже у 2 рази більша за середню плату робіт-
ників. У всіх країнах з розвинутою ринковою 
економікою спостерігається стала тенденція до 
індивідуалізації заробітної плати па підставі 
оцінки конкретних заслуг працівника. Механізм 
індивідуалізації заробітної плати включає як 
диференціацію умов наймання, так і регулярну 
оцінку заслуг персоналу безпосередньо в про-
цесі трудової діяльності. 

 Однак методи управління, які в західних фір-
мах відпрацьовуються на протязі багатьох десяти-
літь, не можна переносити на вітчизняні підпри-
ємства, що функціонують в умовах нестабільної 
ринкової середовища, механічно, без врахування 
конкретних внутрішніх і зовнішніх умов.

Формування трудового потенціалу підпри-
ємств здійснюється під впливом не тільки зру-
шень у факторах виробництва, але й змін у сис-
темі виробничих відносин.

Трудовий потенціал підприємства має форму-
ватися на основі економічних оцінок здібностей 
людей, створювати певний дохід. Чим вища інди-
відуальна продуктивність праці робітника і три-
валіший період його діяльності, тим більший він 
приносить дохід і є більшою цінністю для під-
приємства. 

Основні напрями, які можна запропонувати 
для розвитку трудового потенціалу:

– застосування нових форм оплати праці, сис-
теми винагород, різних пільг і премій;

– розширення факторів, що формують спри-
ятливий соціально-психологічний клімат у ко-
лективі;

– розвиток системи кар'єрного і професійного 
зростання, а також вдосконалення програм освіти.

Висновки і пропозиції. Таким чином, у зв’язку 
з тим, що формування трудового потенціалу під-
приємств є складним динамічним процесом, орі-
єнтованим на максимальну взаємодію з зовніш-
нім середовищем і забезпечення високої якості 
реалізації, важливо визначити, які саме фактори 
обумовлюють розвиток його елементів і вплива-
ють на їхню збалансованість і ефективність ви-
користання.

Завдяки добре сформованому трудовому по-
тенціалу підприємств можна очікувати збіль-
шення ефективності використання трудового 
потенціалу підприємств, покращення природної 
бази формування робочої сили, швидше втілення 
і розповсюдження новітніх методів ефективного 
управління підприємством, вдосконалення систе-
ми стимулювання праці робітників підприємства, 
регулювання соціально-трудових відношень, 
з метою скорочення рівня безробіття.
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Однак необхідно зважати і на те, що на підпри-

ємствах України склалися багаторічні традиції, 
свій досвід матеріального стимулювання персона-
лу, який не можна повністю ігнорувати, особливо 

на перехідному етапі до ринку. Тому на ниніш-
ньому етапі найбільш прийнятним є поєднання 
і доповнення вітчизняного і зарубіжного досвіду 
в сфері матеріальної мотивації персоналу.
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СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические основы развития трудового потенциала предприятия. Основные 
структуры и особенности формирования, которые присущи предприятиям. Проанализированы общие 
подходы к определению понятия трудового потенциала. Разработка стратегического направления раз-
вития страны в условиях постиндустриального общества. Приведены механизм индивидуализации 
заработной платы.
Ключевые слова: трудовый потенциал предприятия, трудовые ресурсы, численность, штат, стимули-
рование труда.
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STRUCTURE AND PECULIARITIES OF FORMATION  
OF LABOR POTENTIAL OF ENTERPRISE

Summary 
In the article the theoretical bases of development of labor potential of the enterprise are considered.  
The main structures and peculiarities of formation that are inherent to enterprises. The general approa-
ches to the definition of the concept of labor potential are analyzed. Development of the strategic direction 
of development of the country in a post-industrial society. The mechanism of individualization of wages 
is given.
Keywords:: labor potential of the enterprise, labor resources, number, staff, stimulation of labor.
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КРИПТОВАЛЮТА В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ:  
СТАН, РЕГУЛЮВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Урбанович В.А., Яковишина Н.А.
Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджується стан використання криптовалюти в розвинених зарубіжних країнах та в Україні. 
Розглянуто також світовий законодавчий досвід в даному питанні і можливість застосування його в укра-
їнському законодавстві щодо визначення статусу криптовалюти та зменшенню ризиків в процесі її за-
стосування.
Ключові слова: криптовалюта, біткоін, гроші, платіжний інструмент. 

Постановка проблеми. Історія грошей воче-
видь є підтвердженням того, що, який би 

вигляд не набували вони в процесі еволюції, і на 
сьогодні являють собою універсальне мірило вар-
тості товарів та послуг і виконують функції міри 
вартості, засобу платежу, обігу та заощадження. 
Будь-які прояви новизни в такому важливому 
для кожної людини питанні, як грошове забез-
печення, зустрічають на своєму шляху супротив, 
невпевненість. Все прогресивне на перший по-
гляд здається складним і підозрілим. 

Звичайно, впровадження будь-яких новітніх 
технологій в усіх сферах суспільного життя за-
лежить від рівня економічного та соціального 
розвитку країни. З розвитком комп’ютерних тех-
нологій в розвинених зарубіжних країнах широ-
ко застосовують електронні гроші, все частіше 
звучить термін «криптовалюта» як нового, інно-
ваційного платіжного інструменту. 

Виникає необхідність розвитку та використан-
ня такого платіжного засобу і в Україні. На сьо-
годні існують різні позиції Національного Банку 
України, Міністерства фінансів, Уряду щодо ста-
тусу криптовалюти та ризиків її використання.

Актуальність дослідження полягає в тому, що 
на сьогодні в Україні немає чіткого визначення 
криптовалюти як грошового засобу, а відсутність 
законодавчої бази в даному питанні унеможлив-
лює безпеку використання її в країні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченню історії розвитку, дослідження функці-
онування криптовалют присвячені праці багатьох 
вчених. Відомі своїми публікаціями в даній сфері 
О. Караме, Е. Андроулакі, С. Капкун, М. Роесчлін, 
Т. Счерер, М. Андручович, Д. Джіембовскі, Л. Ма-
зурек, Н. Коуртоіс, Р. Наїк, Г. Максвел, А. Герваїс, 
Д. Грубер. Дослідження розвитку криптовалют 
проводили також вітчизняні науковці О. Галиць-
кий, О. Мороз, Е. Молчанова, Ю. Солодковський. 

Метою статті є вивчення питання врегулю-
вання застосування криптовалюти в Україні 
та в світі, визначення її статусу як грошового за-
собу на законодавчому рівні, виокремлення існу-
ючих ризиків для власників даного виду валюти.

Виклад основного матеріалу. Світові глоба-
лізаційні процеси, нестримне зростання грошо-
вих ринків, загальна комп’ютеризація і розви-
ток IT-технологій спричинили появу в нашому 
суспільстві нових форм взаємодії між людьми 
і величезної кількості додаткових фінансових ін-
струментів. 

В умовах становлення мережевих організа-
цій, як середовища, в якому будь-яка компанія 
чи індивід, що знаходиться в будь-якому пункті 
економічної системи, можуть контактувати легко 
і з мінімальними витратами з будь-якою іншою 
компанією чи індивідом з приводу спільної праці, 
торгівлі, мережі Інтернет та мережевої економі-
ки загалом, виникає і набирає поширення таке 
поняття як інформаційно-мережеві гроші.

Термін «криптовалюта» набув поширення піс-
ля фінансової кризи 2008–2009 років, яка значно 
похитнула світову систему грошового обігу і при-
звела до послаблення довіри до американського 
долара. В суспільстві виникають ідеї в створен-
ні нової валюти. Перші згадки про криптовалю-
ту як нову альтернативну систему розрахунків 
належать Вей Даю (1998 рік). Принцип роботи 
криптовалюти у 2009 р. вперше пояснив япон-
ський програміст Сатоші Накамото. 

Криптовалюта – це цифрова валюта, яка ба-
зується на криптографії і складному математич-
ному алгоритмі отримання [2]. 

На сьогодні в світі мають місце різні підходи 
до її правового врегулювання на національному 
та на міжнародному рівнях. Багато розвинених 
країн, в числі яких США, Німеччина, Японія, 
Франція, Фінляндія, дозволили обіг відповідної 
валюти, законодавчо закріпили чи підкріпили 
правовий режим, роз’яснили поняття біткоїнів 
та аналогів та сформували відповідну судову 
практику.

Так, наприклад, з 01.04.2017 р. у Японії крип-
товалюта отримала статус платіжного засобу 
згідно з прийнятим парламентом країни закону 
про валютне регулювання, де чітко зазначено, 
що криптовалюта виконує функції саме валюти, 
а не офіційної грошової одиниці країни. Біткоїни 
можуть використовуватися для обміну на товари 
або послуги у продавців, які згодні їх прийма-
ти. Обмін на звичайні валюти відбувається через 
онлайн-сервіс обміну цифрових валют, інші пла-
тіжні системи або обмінні пункти [3].

Японія зайняла дуже просту і логічну позицію 
щодо застосування криптовалюти, акцентуючи 
увагу на її головній особливості – анонімності. 

Оскільки функціонування системи крипто-
валюти відбувається децентралізовано в розпо-
діленій комп’ютерній мережі та не може бути 
підконтрольною державі, то мають місце ризики 
використання її для фінансування тероризму, 
в наркоторгівлі або у нелегальних оборудках, які 



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

335
неможливо відстежити. Проте користувачі, які 
хочуть легально використовувати біткоїни, іден-
тифікують себе через банк. Таким чином, форму-
ється більш стабільний та безпечний ринок крип-
товалюти, який може контролювати держава. 

Розглянемо правові статуси криптовалюти, 
що встановлені на сьогодні деякими іноземними 
правовими системами.

Як бачимо, визнання цифрової валюти багато 
в чому залежить від ступеня розвитку країни. Ви-
сокорозвинені країни прагнуть врегулювати елек-
тронні платежі, взявши їх під контроль держави, 
обклавши податками, та зменшити ризики в про-
цесі її застосування. Держави зі слабкою економі-
кою не готові до впровадження подібних платіж-
них систем. Тому більшість урядів вибрали лінію 
нейтралітету, уникаючи будь-яких рішень щодо 
віртуальної валюти. Прямі заборони щодо вико-
ристання криптовалюти на сьогоднішній день вста-
новлені в Болівії, Еквадорі, Таїланді і В’єтнамі.

За результатами масштабного дослідження, 
яке провели аналітики Citibank, Україна входить 
до четвірки країн за розміром Bitcoin-ринку – 
він досяг 2,5 мільярда доларів. Тут функціону-
ють великі девелоперські та дослідницькі компа-
нії, наприклад, Distributed Lab, найбільше в СНД 
біткоїн-агентство Kuna, одним з проектів якого 
є криптовалютна біржа, також дуже розвинене 
криптовалютне співтовариство.

Проте, криптовалюта в розумінні українського 
законодавства не прирівнюється ні до засобу пла-
тежу, ні до валютної цінності, адже станом на сьо-
годні, відповідно до ч. 1 ст. 99 Конституції України, 
грошовою одиницею України є гривня. Згідно з п. 3.3  
ст. 3 Закону України від 05.04.2001 р. №2346-III «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні»,  
ч. 1 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про 
систему валютного регулювання і валютного контр-
олю» №15-93 від 19.02.1993 р., гривня як грошова 
одиниця України (національна валюта) – це єдиний 
законний платіжний засіб в Україні, що прийма-
ється усіма фізичними та юридичними особами без 
будь-яких обмежень на всій території України для 
проведення переказів. Відповідно до пп. 14.1.93 По-
даткового кодексу України, під коштами розумієть-
ся гривня або іноземна валюта [1; 4; 6].

Також згідно з ч. 1 ст. 2 вищевказаного Де-
крету КМУ «Про систему валютного регулюван-
ня і валютного контролю», резиденти та нерези-
денти мають право бути власниками валютних 
цінностей, що знаходяться на території України. 
Резиденти також мають право бути власниками 
валютних цінностей, що знаходяться за меж-
ами України, крім випадків, передбачених за-
конодавчими актами України. Перелік валютних 
цінностей вказаний у ст. 1 зазначеного Декрету, 
серед яких валюта України, платіжні документи 
та інші цінні папери, виражені у валюті Украї-
ни; іноземна валюта, платіжні документи та інші 
цінні папери, виражені в іноземній валюті або 
банківських металах; банківські метали [6].

В умовах слабкої національної валюти, якою 
на сьогодні є гривня, врегулювання криптовалю-
ти як засобу платежу може призвести до збіль-
шення інфляційних процесів, здешевлення наці-
ональної валюти та до легкого обходу валютного 
законодавства. 

За результатами дослідження експертів 
Citibank величина Bitcoin-ринку в Україні скла-
дає близько 2,5% ВВП. Як видно з рис. 1 ринок 

Таблиця 1
Правовий статус крипто валюти у різних країнах світу

Країна Правовий статус

США

цифрова валюта розглядається одночасно як гроші, власність та біржові товари.  
На федеральному рівні деякі криптовалютні компанії повинні бути зареєстровані  
як оператори з переказування коштів у Мережі боротьби з фінансовими злочинами.  
А на рівні штатів діяльність таких компаній підлягає ліцензуванню. Як власність цифрові 
гроші розглядаються з метою оподаткування. Операції з криптовалютою оподатковуються.

Канада

З метою кращого розуміння технології Blockchain держава розробляє цифрову версію 
канадського долара на його основі. При цьому діяльність криптовалютних бірж була 
врегульована ще у 2014 р., коли генерал-губернатор Канади схвалив законопроект, згідно  
з яким такі біржі підлягають реєстрації в Канадському центрі аналізу фінансових операцій 
і звітності та зобов’язані дотримуватися законодавства у галузі протидії легалізації 
(відмиванню) доходів. Сплата за товари та послуги за допомогою цифрових грошей підлягає 
оподаткуванню як бартерна угода. Крім того, під час продажу криптовалюти стягується 
податок на доходи, податок на прибуток або податок на приріст капіталу.

Китай

підхід до правового регулювання криптовалютних відносин у Китаї не вироблений. 
Криптовалюта розглядається регулятором як товар. Оподаткування здійснюється 
відповідно до стандартів для товарів. Операції з криптовалютою оподатковуються податком 
на прибуток, податком з доходів і податком на приріст капіталу, а під час її продажу 
стягується податок на додану вартість.

Великобританія

остаточна позиція уряду стосовно правового регулювання діяльності, що пов’язана  
з цифровими грошима, досі не вироблена. У 2014 р. державний орган Об’єднаного 
Королівства підтвердив, що Bitcoin – це і не валюта, і не гроші, тому криптовалюта  
жодним чином не може регулюватися фінансовим законодавством Великобританії.

Австралія

цифрова валюта не розглядається як фінансовий продукт, а тому криптовалютна  
діяльність не підлягає ліцензуванню. Активно розробляється законодавство  
у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом,  
та фінансуванню тероризму, що передбачало б можливість використання цифрових валют 
з метою здійснення цих злочинів. Операції з криптовалютою оподатковуються згідно зі 
стандартними правилами оподаткування, тобто податком з доходів і податком на прибуток. 
У грудні 2016 р. набув чинності Кодекс поведінки для гравців індустрії цифрових валют.

Німеччина
надано правове визначення віртуальній інтернет-валюті біткоїн – це «одиниця фінансового 
обліку» та один із різновидів приватних грошей, які можуть бути використані  
для «багатосторонніх клірингових операцій».



«Молодий вчений» • № 5 (57) • травень, 2018 р. 336

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

криптовалют в Україні має один з найвищих по-
казників. В Росії даний показник становить 5% 
від ВВП, в Новій Зеландії – 4%, в Нігерії – 3,5% 
(для порівняння, в США – 0,17%). На думку ана-
літиків існує пряма залежність криптовалютного 
ринку і рівня тіньової економіки в країні. 

Висновок. Отже, криптовалюта – це виклик 
для традиційних ринків та регуляторів, але не 
проблема, з якою треба боротися. 

Єдиного рішення щодо подальшої стратегії 
розвитку криптовалюти в світі не існує. Кожна 
країна на сьогодні вирішує питання застосуван-
ня, легалізації та безпеки даного виду валюти 
на рівні держави з врахуванням ступеня еконо-
мічного та соціального розвитку, рівня запитів 
та проінформованості населення.

Країни з сильною економікою та грошовою 
одиницею запроваджують криптовалюту як засіб 
платежу або як фінансовий актив. Країни зі слаб-
кою економікою та нестабільною грошовою одини-
цею намагаються підтримати національну валю-
ту, обмеживши криптовалюти як засіб платежу, 
проте дозволяючи криптовалюту як засіб обміну.

В Україні правовий статус криптовалюти 
і відносин, що виникають в процесі її викорис-
тання, не визначений. Національний банк Укра-
їни активно вивчає досвід інших країн з метою 
врегулювання цих відносин в європейському 
та загальносвітовому контексті.

Питання фінансових технологій стає ключо-
вим на щорічних зборах Міжнародного валютно-
го фонду та Світового банку у Вашингтоні. 
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Рис. 1. Величина біткоїну у відсотках до ВВП
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КРИПТОВАЛЮТА В УКРАИНЕ И В МИРЕ:  
СОСТОЯНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация
В статье исследуется состояние использования криптовалюта в развитых зарубежных странах 
и в Украине. Рассмотрены также мировой законодательный опыт в данном вопросе и возможность 
применения его в украинском законодательстве по определению статуса криптовалюта и уменьшению 
рисков в процессе ее применения.
Ключевые слова: криптовалюта, биткоины, деньги, платежный инструмент.
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CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE AND TO THE WORLD:  
CONDITION, REGULATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary
The article examines the state of use of cryptocurrency in developed foreign countries of and in Ukraine. 
Considered also into account the world legistation practice in this issue, as well as the possibility of its 
application in Ukrainian legislation on determining the status of cryptocurrency and reducing risks in  
the process of its application.
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DETERMINATION OF PRIORITY DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT  
OF UKRAINE'S TRANSPORT-LOGISTICS SYSTEM: THE EUROPEAN VECTOR

Khodova Y.O.
Azov State Technical University

In the presented work the research of formation of the integrated transport-logistic system of Ukraine was 
conducted. The complex tasks related to adaptation to the new conditions of management in the market  
environment, integration into the European and world transport systems are determined. The solution of  
the actual scientific and practical task for the implementation of the priority directions of the Logistic Strat-
egy aimed at the creation of an integrated transport network of Ukraine's efficient transport system is pro-
posed. The directions of increasing the investment attractiveness of the transport industry, meeting the needs 
of the population in transportation and improving the business environment for the stable economic and social 
development of the country are singled out.
Keywords: integration, transport industry, logistics system, LPI index, logistics strategy.

Problem statement. Building up and deve-
lopment of Ukraine's transport and logistics 

system is largely conditioned by its European inte-
gration direction. The experience of the countries 
of Western Europe and North America shows that 
the development of logistics and transport sector 
makes it possible to reduce logistics costs by almost 
12-35%. The coordination of technological, technical 
and organizational-economic interaction between 
all functional links in such countries is provided 
by an appropriate logistic system that ensures the 
interaction of all participants in the transport and 
distribution process in the organizational, economic, 
technical, technological and informational aspect. 

The latest research and published works analysis.  
The work of I. Zaitseva, I. Sadlovskaya, O. Tkach, 
M. Ustenka is devoted to the development of the 
transport and logistics system of Ukraine in the con-
text of European integration. Some aspects of the for-
mation of transport-logistic systems are considered in 
the works of such scientists as: Vynnychenko L.F., Ko-
losok V.M., Kuzminov A.V., Lepekiko T.I., Tupkalo V.I., 
Sarkisov S.V., Chornopyska N.V. etc. It was revealed 
that beyond the attention of the scientists in the com-
plex of general problems of the development of the 
transport and logistic system of Ukraine, the issues of 
its development were discussed by participating in in-
ternational transport projects, in particular, transport 
and regional projects of the EU and logistics itself.

Unsolved questions under consideration. Due 
to the active development of business ties with 
other countries, Ukraine has challenging tasks, 
adapting to new business conditions in a market 
environment, integrating into European and world 
transport systems. That is why the orientation of  
the Ukrainian policy on integration into the Europe-
an economic community and the transfer of market 
relations to it, as well as certain economic problems 
on the nation of the country, give rise to increased 
attention to the development and efficient function-
ing of the transport industry in Ukraine.

Purpose of article. The solution of the actual sci-
entific and practical task for the implementation of 
priority directions of the Logistics Strategy, aimed at 
the creation of an integrated transport network inte-
grated into the efficient transport system of Ukraine.

Statement of basis materials. Further develop-
ment of Ukraine's transport and logistics system 
should not be limited to adaptation to EU require-
ments and standards. With the economic and fi-
nancial support within the framework of European 
transport and logistics projects, the comprehensive 
development of the national transport and logistic 
system of Ukraine as a subsystem of the country's 
economic system is possible.

The EU representative said that the EU is now 
Ukraine's largest trading partner, providing 37.1% 
of Ukrainian exports in 2016. Trade turnover be-
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tween Ukraine and the EU in 2016 grew by 8.1%. 
It is noted that more active growth will be ob-
served with the implementation of the Association 
Agreement over the next seven years [4].

According to the State Statistics Committee, the 
foreign trade of Ukraine with the EU countries, 
taking into account the signing of the Association 
Agreement between Ukraine and the EU in 2016, is: 
exports – 13496283.2 billion dollars. USA, imports – 
17140841.8 billion dollars USA. The main trading 
partners of Ukraine within the framework of the EU 
were Germany, Poland, Italy, France, Great Britain, 
Hungary, the Netherlands, Spain, Czech Repub-
lic, Romania, Austria, Slovakia and Belgium. Most 
Ukrainian goods and services were exported to Po-
land, Italy, Germany and Hungary (Table 1).

Most of the goods and services were imported 
from Germany, Poland, France and Italy. The total 
cargo turnover also increased in 2016 compared to 
2015 by 8.4%. (Table 2).

Such improvement was achieved in the con-
text of increased volumes of shipments of goods  
(in particular, by pipeline transport) and the dis-
tance of goods (road and rail transport); in water, 
there was a decrease of 26.5% as a result of a de-
crease in the range of shipments of goods and ser-
vices offered by sea transport [5].

The Ministry of Economic Development and 
Trade of Ukraine notes that the main positive 
factor in the cargo segment was the demand 
for long-distance transport by the enterprises of  
the real sector of the economy to meet high domes-
tic investment, consumer and external demand [5].

At the same time, the support of growth in trans-
port is high demand of the EU countries in import-
ed natural gas, favorable price conditions on for-
eign markets, expansion of domestic demand from 

companies in the conditions of high expectations for  
the continued renewal of business activity [5]. Logis-
tics costs are an important indicator of the efficien-
cy of the country's logistics industry. So, in the EU 
countries logistics costs in 2016 ranged from 8.1%  
to 14.5%, in the USA – 8.2%, in Ukraine – 15.9%.

Table 3 
The cost of logistics in the countries  

of the world and the EU (according to Armstrong 
& Associates)

Country / 
Region

GDP for 2016 
($ billion)

Logistics costs 
(% Of GDP)

Asia-Pacific 
Region 262,4 17,5%

USA 18,569.1 8,2%
Europe 17,548.5 9,5%
including:
Austria 386,8 9,3%
Belgium 467,0 8,7%
Denmark 306,7 9,6%
Finland 236,9 9,3%
France 2,463.2 9,5%
Germany 3,466.6 8,8%
Ireland 293,6 9,6%
Italy 1,850.7 9,7%
Netherlands 771,2 8,3%
Norway 370,4 9,6%
Poland 467,6 11,7%
Portugal 204,8 12,1%
Spain 1,232.6 9,7%
Switzerland 659,9 8,9%
UK 2,629.2 8,8%
Russia 1,280.7 16,1%
Ukraine 93,3 15,9%

Source: generally based on [7]

Table 1
Exports of Ukrainian goods and services to EU countries in 2016

EU country Exports 2016  
(millions of US dollars) EU country Import in 2016  

(million USD)
Poland 2200010,1 Germany 4318445,9
Italy 1929575,6 Poland 2693326,6
Germany 1423735,2 France 1530515,3
Hungary 1053084,2 Italy 1358227,8
Spain 1004547,4 Hungary 801992,9
Netherlands 995322,6 United Kingdom 709262,8
Romania 716981,4 Czech Republic 654830,9
Czech Republic 560756,1 Netherlands 546847,8
Slovakia 471362,6 Spain 500939,5
France 453674,3 Lithuania 492528

Source: Summarized by the author on the basis of [1]

Table 2 
Freight transportations of Ukraine for 2014–2016

Cargo turnover 2014 Cargo turnover 2015 Cargo turnover 2016
million tkm in% to 2013 million tkm in% to 2014 million tkm in% to 2015

Transport 335151,7 89,2 315341,8 94,0 323473,9 102,4
railway 209634,3 95,5 194321,6 92,5 187215,6 96,0
automobile 37764,2 94,9 34431,1 91,2 37654,9 109,1
water 5462,3 118,5 5434,1 100,1 3998,6 73,6
pipeline 82050,9 73,6 80944,1 98,9 94378,9 117,0
air 240,0 88,3 210,9 88,2 225,9 107,0

Source: [1]
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Table 6
Ranking of top 10 countries by LPI indicator, 2016

Country

L
P
I 

ra
ti

n
g

L
P
I 

In
di

ca
to

r

C
u
st

om
s

In
fr

as
tr

u
ct

u
re

In
te

rn
at

io
n
al

 
tr

an
sp

or
ta

ti
on

L
og

is
ti

c 
co

m
pe

te
n
ce

T
ra

ck
in

g

T
im

el
in

es
s

Germany 1 4,23 4,12 4.44 3,85 4,28 4,27 4,45
Luxembourg 2 4,22 3,90 4,24 4,24 4,01 4,12 4,80
Sweden 3 4,20 3,92 4,27 4,00 4,25 4,38 4,45
Netherlands 4 4,19 4,12 4,29 3,94 4,22 4,17 4,41
Singapore 5 4,14 4,18 4,20 3,95 4,09 4,05 4,40
Belgium 6 4,11 3.83 4,05 4,05 4,07 4,22 4,43
Austria 7 4,10 3,79 4,08 3,85 4,18 4,36 4,37
UK 8 4,07 3,98 4,21 3,77 4,05 4,13 4,33
Hong Kong 9 4,07 3,94 4,10 4,05 4,00 4,03 4,29
USA 10 3,99 3,75 4,15 3,65 4,01 4,20 4,25

Source: [8] 

According to research on transport costs,  
the leaders are Britain, the USA, Canada and 
France (45-48%), warehouse costs – Germany,  
Italy, Great Britain, Russia and Middle Europe 
(27-34%), costs on stocks and accounting of or-
ders – Benelux, USA, Russia (35-47%) (Table 4).

Table 4
Structure of costs for logistics in the developed 

countries of the world

Country
Costs,%

stocks and 
accounting of warehouse transportation

France 31 24 45
Benelux 47 22 31
Germany 30 33 37
Italy 28 34 38
UK 24 28 48
Average 
Europe 32 28 40

USA 35 20 45
Canada 30 25 45
Russia 35 27 38

Source: [7]

According to expert estimates, in Ukraine, 70% 
of logistical expenses come from transport (7 bil-
lion), 25% for storage (2.5 billion), and about 5% 
for logistics flows management (0.5 billion dollars).

Table 5
The structure of logistics costs in Ukraine

Branch % $ billion
transport 70 7
warehouse storage 25 2,5
management of logistics flows 5 0,5

Source: [2]

The above information on the structure of logis-
tics costs indicates the significance of logistics losses 
in the activities of not only a separate organization – 
an enterprise, firm or company, but also in the life 
of many countries. Separating each component in  
the overall structure of logistics costs is an urgent 

issue in view of the urgency of building a system for 
their planning and management, as well as improv-
ing: technological and technological basis of logistics 
systems of different levels, starting from the enter-
prise and ending with chains and supply networks. 
But the main thing in studying the structure of 
logistics costs is that the results give the opportuni-
ty to develop specific measures to reduce them due 
to: rationalization of transport processes connected 
with delivery of goods to customers; mechanization 
and automation of loading and unloading works and 
warehouse processes; to reduce the value of held 
stocks by expediting their circulation; reduction of 
aging and exhaustion costs; application of modern IT 
technologies and information systems of cargo traffic 
management within logistic systems, etc. [11].

Equally important is the LPI (Logistics Perfor-
mance Index), which is calculated on the basis of 
surveys of international, national or regional logis-
tics and warehousing operators, freight forward-
ing companies. The survey consists of two parts:  
the international index LPI is determined –  
on a five-point scale, respondents evaluate the 
criteria that reflect the efficiency of the logistics 
system in relation to the 8 countries with which 
the logistics company operates; and internal –  
on a five-point scale, respondents evaluate the 
logistics system of the country in which they work. 
On the basis of the obtained estimates, the integral 
index of the LPI index and the ranking of the coun-
tries participating in the ranking are calculated [6].

The main criteria for assessing the efficiency of 
logistics include:

Customs Efficiency of customs and border reg-
istration (speed, simplicity and predictability of 
formalities).

Infrastructure. The quality of infrastructure re-
lated to trade and transport.

International shipments. Simplicity of organization 
of international transportations at competitive prices.

Logistics quality and competence. Quality and 
competence of logistic services provided by mar-
ket operators – logistic operators, transport com-
panies, customs brokers, etc.

Tracking and Tracing. Tracking of goods passing.
Timeliness. Timeliness of deliveries of cargoes [7]
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Ukraine ranked 80th among 160 countries in the 
World Bank's logistics performance index for 2016.

It should be noted that three years ago –  
in 2014 Ukraine occupied the 61st position in this 
ranking. Comparing Ukraine with the leader of the 
rating by Germany, then our country's indicators 
are 55% less than the German ones (2.74 versus 
4.23). [5] If we consider the scores for each char-
acteristic separately, Ukraine is worse rated in the 
customs clearance of goods (2.30 points), which 
is 116th in the list, according to the rating for 
a separate characteristic. Ukraine was best eval-
uated for the timely delivery of goods to destina-
tions (3.51 points), which is 54th place in the list.  
On the whole, in the 2016 pentagonal system, 
Ukraine received 2.74 points (Table 7).

Also, according to experts, Ukrainian rivals in 
the agro-food sector also outperform our country 
by this indicator. 

For example, the index of logistics efficiency 
in the United States and Argentina, respectively,  
is 3.99 and 2.96. But neighboring Poland occupies 
the 33rd position in this rating. Experts believe that 
poor logistics performance in Ukraine is associated 
with unreasonably high port tariffs and fees [5].

According to experts from the World Econo-
mic Forum (WEF), the fall in the performance 
of a number of countries in the ranking depends 
mainly on two reasons: transport infrastructure 
and the quality of logistics services [6].

However, against the backdrop of post-Soviet  
neighbors, Ukraine looks decent, thanks to the 
signing of the Association Agreement with the EU, 
and the adoption of reforms in the field of trans-
port and logistics of the country.

The National Transport Strategy of Ukraine 
until 2030 (hereinafter referred to as the Strategy) 
determines the directions of improvement of the 
quality of provision of transport services, envis-
ages approximation of their level of provision and 
level of infrastructure to European standards, in-
crease of the level of safety of transport, anti-cor-
ruption policy, takes into account the necessity of 
decentralization of tasks and functions of central 
executive bodies authorities, introduction of prin-
ciples of corporate governance in the public sector 
of the economy [6].

The strategy provides a comprehensive vision 
of the global priorities of transmodal policy and 
defines the directions of development of the in-

dustry for the period up to 2030 [6]. The overall 
objective of the Strategy is to determine the con-
ceptual framework for the formation and imple-
mentation of state policy in the field of transport, 
aimed at creating an integrated transport network 
of Ukraine's efficient transport system, increasing 
the investment attractiveness of the transport sec-
tor, meeting the needs of the population in trans-
portation, and improving the business environment 
for sustainable economic and social development of 
the country [6].

The main strategic documents for achieving 
these goals are the Association Agreement be-
tween Ukraine, on the one hand, and the Europe-
an Union, the European Atomic Energy Commu-
nity and their member states, on the other hand, 
and the EU-Ukraine Association Agenda [8].

However, at present, the transport strategy of 
Ukraine for the period until 2020 has not developed 
in specific program documents. Structural reforms 
in the transport sector are extremely slow, and in 
some transport sub-sectors are actually blocked. 

The analysis allowed to identify the following 
priority areas of the logistics strategy, such as:

Priority Area 1. Implementation of effective 
public administration in the transport sector. Ac-
cording to the Association Agreement between 
Ukraine, on the one hand, and the European Un-
ion, the European Atomic Energy Community and 
their Member States, on the other hand, it is nec-
essary to introduce new principles for the forma-
tion and coordination of state policy in the field 
of transport, creating conditions for the control of 
the quality of the functions of the relevant ex-
ecutive authorities. Strengthening the interaction 
between the public and private sectors, state au-
thorities and local self-government bodies, and the 
introduction of decentralization, especially through 
coordinated public policy initiatives, can provide 
a solid basis for the sustainable development of the 
transport industry in Ukraine and the creation of 
a free and competitive transport services market.

Priority direction 2. Ensuring the provision of 
high-quality transport services and integration of 
Ukraine's transport complex into the international 
transport network. In order to maximize the geo-
graphical location of Ukraine as a transit country, 
urgent measures should be taken, in particular, to 
ensure the organization of freight transport be-
tween the countries of Europe, Asia and the East. 

Table 7
LPI indicator in postsoviet countries, 2016
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Kazakhstan 77 2,75 2,52 2,76 2,75 2,57 2,85 3,06
Ukraine 80 2,74 2,30 2,49 2,59 2,55 2,96 3,51
Moldova 93 2,61 2,39 2,35 2,60 2,48 2,67 3,16
Russia 99 2,57 2,01 2,43 2,45 2,76 2,62 3,15
Belarus 120 2,40 2,06 2,10 2,62 2,32 2,16 3,04
Georgia 130 2,35 2,26 2,17 2,35 2,08 2,44 2,80

Source: [7]
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Improving the quality of services will allow the 
synergistic effect to be derived from the effective 
combination of the potential of all modes of trans-
port on the basis of partner-competitive principles 
during carriage.

Priority direction 3. Ensuring sustainable fi-
nancing of the transport complex. The lack of sus-
tainable transport funding in recent decades has 
led to large-scale depreciation of fixed assets in 
transport infrastructure. Transport infrastructure 
in Ukraine needs more than 30 billion euros of in-
vestment to ensure the security of the service and 
the growing demand for transport services. Most of 
the funds to improve infrastructure are expected 
from external resources, mainly from international 
financial institutions and public-private partner-
ship projects.

Priority direction 4. Increasing the level of safe-
ty in transport. Increasing transport safety implies 
a 50% reduction in mortality and a 4x reduction in 
the number of road accident victims by 2030. Ac-
cording to the World Health Organization, Ukraine 
ranks first in the world per capita death rate 

caused by atmospheric air pollution: 120 people 
per 100 thousand inhabitants per year.

Priority Area 5. Achievement of Urban Mobility 
and Regional Integration in Ukraine. At present, 
the management of the development of regional 
transport is ineffective. The unprecedented num-
ber of privileged passengers (14 million) for CIS 
countries and the world has caused a significant 
degradation of public passenger transport. In many 
cities tram and trolley bus stops. That is why it is 
necessary to increase the mobility of the popula-
tion, which envisages improving the rural, region-
al and metropolitan areas, in particular for people 
with disabilities or people with reduced mobility.

Conclusion. Thus, the expediency of implemen-
tation of these priority directions of the Logistics 
Strategy aimed at creating an integrated transport 
network of Ukraine's efficient transport sector, 
raising the investment attractiveness of the trans-
port industry, meeting the needs of the population 
in transportation and improving business condi-
tions for the stable economic and social develop-
ment of the country is substantiated.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ:  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР

Анотація
У представленій роботі проведено дослідження формування інтегрованої транспортно-логістичної сис-
теми України. Визначено складні завдання, пов'язані з питаннями адаптації до нових умов господарю-
вання в ринковому середовищі, інтеграції в європейську та світову транспортні системи. Запропоно-
вано вирішення актуального науково-практичного завдання з впровадження пріоритетних напрямків 
Логістичної стратегії, спрямованих на створення інтегрованого до світової транспортної мережі ефек-
тивного транспортного комплексу України. Виокремлено напрямки підвищення інвестиційної прива-
бливості транспортної галузі, задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов ве-
дення бізнесу задля стійкого економічного та соціального розвитку країни.
Ключові слова: інтеграція, транспортна галузь, логістична система, індекс LPI, логістична стратегія.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ:  
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР

Аннотация
В представленной работе проведено исследование формирования интегрированной транспортно-логи-
стической системы Украины. Определены сложные задачи, связанные с вопросами адаптации к новым 
условиям хозяйствования в рыночной среде, интеграции в европейскую и мировую транспортные 
системы. Предложено решение актуальной научно-практической задачи по внедрению приоритетных 
направлений Логистической стратегии, направленных на создание интегрированного в мировой транс-
портной сети эффективного транспортного комплекса Украины. Выделены направления повышения 
инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, удовлетворение потребностей населения 
в перевозках и улучшение условий ведения бизнеса для устойчивого экономического и социального 
развития страны.
Ключевые слова: интеграция, транспортная отрасль, логистическая система, индекс LPI, логистиче-
ская стратегия.
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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 реєстра

ції, обов'язкову для публікації.
2. Надсилати на електронну пошту редакції 

info@molodyvcheny.in.ua статтю та квитан
цію про сплату вартості публікації наукової 
статті (сплачується лише після повідомлен-
ня про прийняття матеріалів). Обов'язково 
в темі листа вкажіть науковий розділ журна
лу, в якому ви бажаєте опублікувати статтю.

3. Редакція рецензує вашу статтю протя-
гом 2–3 днів. Статті студентів публіку-

ються за наявності рецензії або співавтора 
з науковим ступенем.

4. Якщо стаття успішно пройшла рецен-
зування, ми відправляємо вам лист з інфор-
мацією: «Стаття пройшла рецензування, 
прийнята до публікації».

5. Як тільки електронна версія журналу 
розміщується на сайті, ми повідомляємо вам 
про це. Потім, після виходу журналу з дру-
ку, ми відправляємо вам друкований при-
мірник в потрібній кількості.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Наукові статті повинні містити такі необ-

хідні елементи (з виділенням по тексту статті):
– постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв'язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публіка
цій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми, на які посилається автор; 

– виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми, яким присвячується стаття;

– формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); 

– виклад основного матеріалу досліджен
ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів; 

– висновки з даного дослідження і пер
спективи подальшого розвитку в цьому на-
прямку.

Автори, які подали матеріали для публі-
кації, погоджуються з наступними положен-
нями:

– відповідальність за достовірність по-
даної інформації в своїй роботі несе автор. 

– автори зберігають за собою всі автор-
ські права і одночасно надають журналу 
право першої публікації, що дозволяє по-
ширювати даний матеріал із зазначенням 
авторства та первинної публікації в дано-
му журналі.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Індекс УДК (у верхньому лівому кутку 

сторінки);
Прізвище та ініціали автора(-ів), місце ро-

боти (навчання), вчений ступінь, вчене зван-
ня, посада – трьома мовами (українською, 
російською, англійською);

Назва статті – трьома мовами (україн-
ською, російською, англійською);

Анотації (мінімум 5 речень) та ключо-
ві слова (мінімум 5 слів) – трьома мовами 
(українською, російською, англійською);

Текст статті може бути українською, 
російською, англійською, німецькою, поль-
ською або французькою мовами;

Список літератури.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені  
у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів)

Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині

Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см

Нумерація сторінок не ведеться

Малюнки та таблиці

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.

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул  
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці 
тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються

Обсяг від 10 до 20 сторінок включно
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