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ДОСлІДжеННя СуМІСНОї рОзчиННОСтІ СпОлук ВаНаДІя, НІкеля та МОлІбДеНу
анотація. Досліджено розчинність оксиду ванадію (V) та метаванадату амонію у водних розчинах аміаку 
різної концентрації. Вивчено розчинність оксиду молібдену (VI) у водних розчинах аміаку і в нейтраль-
них середовищах. Розглянуто процес розчинення МоО3 і встановлено, що він протікає в три стадії. До-
сліджено розчинність оксиду нікелю (II) у водних розчинах аміаку. Вивчена спільна розчинність сполук 
ванадію, молібдену і нікелю. З’ясовано, який вплив мають сполуки ванадію та нікелю на розчинність спо-
лук молібдену. Показано, як змінюється концентрація оксиду молібдену при розчиненні чергової порції 
молібдату амонію. Запропоновані подальші дослідження осаду. Були проведені дослідження щодо кон-
центрації ванадію ( у перерахунку на V2O5). З’ясовано, як присутність ванадію та нікелю впливає на вміст 
сполук молібдену. Затверджено, який вплив має концентрація оксиду молібдену на схему технологічного 
процесу. Вивчено вплив сполук нікелю і молібдену на розчинність ванадію.
ключові слова: розчинення, сполуки, ванадій, молібден, нікель, концентрація.
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ThE STudy of joiNT SolubiliTy of coMpouNdS  
of vaNadiuM, NickEl aNd MolybdENuM 

Summary. Solubility of vanadium (V) oxide and ammonium metavanadate in aqueous ammonia solutions of 
different concentrations was investigated. Solubility of molybdenum (VI) oxide in aqueous ammonia solutions and 
in neutral media was studied. The process of dissolution of MoO3 is considered and it is established that it proceeds 
in three stages. Solubility of nickel (II) oxide in aqueous ammonia solutions was investigated. The joint solubility 
of vanadium, molybdenum and nickel compounds was studied. It was found out what effect vanadium and тickel 
compounds have on the solubility of molybdenum compounds. It is shown how the concentration of molybdenum 
oxide changes when the next portion of ammonium molybdenum is dissolved. Further studies of the sediment are 
proposed. Studies were conducted on the concentration of vanadium (in terms of V2O5). It was found out how the 
presence of vanadium and nickel affects the content of molybdenum compounds. It is approved, what effect does 
the concentration of molybdenum oxide on the scheme of the process. The effect of vanadium and molybdenum 
compounds on nickel solubility was studied.The effect of molybdenum and vanadium on the solubility of nickel oxide 
was investigated.It is shown how the solubility of nickel oxide is affected by the presence of two substances, namely 
molybdenum and vanadium. The effect of nickel and molybdenum compounds on vanadium solubility was studied. 
Further research was devoted to the effect of only molybdenum compounds on the solubility change of vanadium 
compounds. In the process of research, an aqueous solution is selected in which the vanadium compounds have 
the highest solubility. The effect of temperature on the increase of molybdenum oxide concentration in the solution 
has been studied. It is considered how the pH of the solution changes when free ammonia is removed and how this 
affects the concentration of vanadium oxide in the solution. The effect of temperature on the increase of molybdenum 
oxide concentration in the solution has been studied. It is considered how the pH of the solution changes when free 
ammonia is removed and how this affects the concentration of vanadium oxide in the solution.It is investigated that 
is the main phase of the sediment formed in the solution, according to x-ray phase analysis.
keywords: dissolution, compounds, vanadium, molybdenum, nickel, concentration.

Постановка проблеми. Існуючі методи 
вилучення цінних компонентів з промис-

лових відходів припускають отримання тільки 
одного або двох компонентів, у той час як біль-
шість відпрацьованих каталізаторів містять, як 
правило, з'єднання декількох металів і концен-
трація кожного з них непостійна.

Важливою і економічно обгрунтованою 
є розробка ефективної та екологічно безпечної 
технології переробки відпрацьованого каталі-
затора нафтохімічної промисловості. Для чого 
необхідно вивчення процесів переводу компо-
нентів каталізатора в розчинний стан, вивчен-
ня хімізму, кінетики та рівноважної розчин-
ності, як індивідуальних компонентів, так і їх 
суміші.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дані по розчинності оксиду ванадію (V) у водних 
розчинах аміаку (до 35 г/л) вивчалися в роботах [1; 
2; 3]. Було встановлено, що розчинність ванадію 
(у перерахунку на V2O5) становить 13,9 г/л. Даних 
з розчинності сполук ванадію в концентрованих 
розчинах аміаку в літературі виявити не вдалося. 
Тому нами були проведені експериментальні до-
слідження з вивчення розчинності сполук ванадію 
у водних розчинах аміаку з концентрацією 30-
240 г/л. Температуру процесу змінювали від 298 до 
333 К. Дослідження розчинності сполук ванадію 
показало, що розчинності V2O5 і NH4VO3 в перера-
хунку на V2O5 при концентрації аміаку в розчині 
більше 10 г/л практично не різниться і, при темпе-
ратурі 333 К досягає 22 г/л у перерахунку на V2O5. 
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Розчинність сполук ванадію зі збільшенням кон-
центрації аміаку в розчині проходить через макси-
мум при 60 г/л, однак при взаємодії аміачних роз-
чинів з оксидом ванадію (V) концентрація аміаку 
знижується, внаслідок утворення ванадату амо-
нію, тому кінцева концентрація аміаку зменшуєть-
ся, і розчинність сполук ванадію також знижується 
[4]. Дослідження за впливом Н2О2 проводили при 
температурі 298 К у водних розчинах аміаку різної 
концентрації з вмістом перекису водню в них 1%. 

Вивчення розчинності сполук молібдену у вод-
них розчинах аміаку і у воді проводилося на під-
ставі великої кількості робіт [5; 6; 7]. Швидкості 
розчинення і розчинність при кімнатних темпе-
ратурах автори характеризують тільки якісно – 
як високі [8]. Проведені нами дослідження пока-
зали, що концентрація МоО3 в розчині з вмістом 
аміаку 120 г/л досягає 400 г / л.

У процесі дослідження розчинення сполук ні-
келю було доведено, що розчинність NiSO4 у воді 
досить висока і зростає із збільшенням темпе-
ратури з 270 (при 273 К) до 760 г/л (при 373 К). 
Вивчення впливу сполук нікелю і молібдену на 
розчинність ванадію описано в роботі [9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Раніше досліджувались 
процеси, пов’язані з вилученням одного із компо-
нентів каталізатора [10]. Але на практиці ката-
лізатори складаються з декількох компонентів. 
Тому важливо дослідити взаємний вплив цих 
речовин на розчинність у різних розчинниках. 
Це буде сприяти подальшому дослідженню щодо 
вилучення цих компонентів з відпрацьованих 
каталізаторів з одночасним знешкодженням еко-
логічно небезпечних відходів промисловості.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є дослідження розчинності сполук ванадію, мо-
лібдену, нікелю у різних розчинниках; вивчення 
хімізму реакцій при певних умовах.

Виклад основного матеріалу.
1. Дослідження процесу розчинення сполук 

ванадію у водних розчинах аміаку та у воді.
Як видно з рис. 1 розчинність оксиду ванадію 

(V) зростає з підвищенням температури і досягає 

максимального значення 22 г/л при концентра-
ції аміаку в розчині 60 г/л і температурі 333 К.

Залежність розчинності NH4VO3 у водних роз-
чинах з концентрацією аміаку від 30 до 250 г/л 
при різних температурах (рис. 2) аналогічна за-
лежності розчинності оксиду ванадію (V), що по-
яснюється тим, що розчинність V2O5 визначається 
розчинністю більш термодинамічно сталого в роз-
чині NH4VO3, що утворюється за реакцією (1):

0,5V2O5 + NH4OH = NH4VO3 + 0,5H2O     (1)
Підтвердженням цього є утворення на по-

верхні V2O5 при розчиненні в аміачному розчині 
білого наліту NH4VO3.

При концентраціях аміаку у водному розчині до 
60 г/л основний внесок у збільшення розчинності 
вносить підвищення рН розчину, після чого рН роз-
чину практично не змінюється, тоді як концентра-
ція іонів амонію збільшується більш ніж в 3 рази. 

Оскільки ванадій відноситься до полівалентним 
металів, розчинність сполук яких залежить від сту-
пеня окислення, було вивчено вплив окисно-від-
новного потенціалу на розчинність сполук ванадію. 
В якості джерела зміни окислювально-відновного 
потенціалу був обраний пероксид водню.

Застосування Н2О2 дозволяє при температурі 
298 К підвищити розчинність сполук ванадію до 
концентрації ванадію у розчинах 21 г/л (в пере-
рахунку на V2O5), що рівнозначно збільшенню 
розчинності при підвищенні температури до 
333 К, однак вплив пероксиду водню на розчин-
ність не настільки значний, щоб використовува-
ти його в технологічному процесі.

Таким чином, вивчаючи процес розчинення спо-
лук ванадію, можна зазначити, що вибір параметра, 
що збільшує розчинність сполук ванадію, повинен 
вибиратися виходячи з вимог до технології і обгрун-
товуватися економічними показниками процесу.

2. Дослідження процесу розчинення сполук 
молібдену.

Як і для сполук ванадію, пероксиду водню 
підвищує розчинність МоО3 в розчинах аміа-
ку – розчинність МоО3 в розчині з вмістом аміаку 
60 г/л підвищується до 450 г/л. Пероксид водню 
також прискорює швидкість розчинення [11] 
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сполук молібдену, однак застосування перекису 
водню в технологічному процесі для зменшення 
часу розчинення молібдену з 5 до 3 хвилин не-
доцільно, оскільки додаткова витрата реагенту 
не буде призводити до значного збільшення про-
дуктивності (рис. 3).

У зв'язку з присутністю в запропонованому 
технологічному процесі іонів NH4+ були проведені 
дослідження за вивченням розчинення молібдату 
амонію, які показали, що іони аміаку зменшують 
вміст молібдену в розчині тільки після концентра-
цій аміаку в розчині більше 100 г/л, при значенні 
концентрації аміаку менше 50 г/л добавка аміаку 
позитивно впливає на розчинність сполук моліб-
дену, і його концентрація досягає 350 г/л (рис. 3).
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рис. 3. розчинність (Nh4)6Mo7o24  
у розчинах аміаку різної концентрації:  

1 – без Н2О2, 2 – у присутності Н2О2

Таким чином, в результаті вивчення проце-
су розчинення сполук молібдену показало, що 
дуже важливим є наявність іонів аміаку. Про-
цес розчинення протікає в три стадії: на першій 
стадії концентрація МоО3 в розчині може сягати 
400 г/л, потім на другій стадії, яка триває близь-
ко 10 хвилин, концентрація падає в 1,7 рази, 
що пов'язано з утворенням полімолібдатів, і на 
третій стадії відбувається стабілізація значення 
концентрації МоО3 в розчині на рівні 150 г/л.

3. Дослідження розчинення сполук нікелю.
Сульфат нікелю (II) добре розчиняється у воді 

і реагує з гідратом аміаку, при концентрації амі-
аку в розчині 100 г/л [5]. Взаємодія відбувається 
за реакцією:
NiSO4 + 4(NH3•H2O) = [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 + 2H2O (2)

Якщо розчин аміаку більш концентрований, 
то відбувається утворення:
NiSO4 + 6(NH3•H2O) = [Ni(NH3)6]SO4 + 6H2O (3)

Розчинність NiSO4 у воді досить висока і зрос-
тає зі збільшенням температури з 270 (при 273 К) 
до 760 г/л (при 373 К). Інтенсивність зеленого за-
барвлення розчинів посилюється зі збільшенням 
концентрації сульфату в розчині. Нікелю (II) 
оксид в прожареному вигляді не взаємодіє з во-
дою і лугами [5].

Вивчення кількісних показників розчинності 
оксиду нікелю (II) у водних розчинах з концен-
трацією аміаку 60 г/л при температурі 298 К по-
казало, що вона становить 0,05 г/л NiO, що вказує 
на відносно невисокий відсоток NiO, що перехо-
дить в розчин каталізатора.

4. Вивчення спільної розчинності сполук ва-
надію, нікелю і молібдену.

Вивчення впливу сполук ванадію і нікелю на 
розчинність сполук молібдену.

Для з'ясування впливу ванадію на розчинність 
сполук молібдену в насиченому розчині з концен-
трацією V2O5 20 г/л у водному розчині аміаку кон-
центрацією 60 г/л розчиняли модібдат амонію при 
298 К. У разі розчинення чергової порції молібдату 
амонію, змінює концентрацію МоО3 в розчині на 
10 г/л протягом 10 хвилин, досягнуту концентра-
цію МоО3 в розчині приймали за максимальну роз-
чинність молібдату амонію. Осад, що залишився, 
відокремлювали від розчину і аналізували на вміст 
молібдену і ванадію. У результаті було встановлено, 
що розчинність сполук молібдену у разі присутнос-
ті ванадію в розчині знижується на 25% та стано-
вить (у перерахунку на МоО3) 260 замість 350 г/л, 
при цьому концентрація ванадію (у перерахунку на 
V2O5) в розчині також зменшується з 15 до 6,9 г/л за 
рахунок осадження метаванадата амонію.

При вивченні впливу на розчинність сполук 
молібдену нікелю у вигляді розчину NiO у вод-
ному розчині з концентрацією аміаку 60 г/л вста-
новлено, що сполуки нікелю також знижують 
вміст МоО3 в розчині до 260 г/л. 

Сумарний вплив ванадію і нікелю не є адитив-
ною величиною, оскільки спільна їх присутність 
знижує вміст сполук молібдену в розчині не на 
50%, а на ті ж 25% до концентрації 260 г МоО3/л. 

Таким чином, присутність в розчині сполук ва-
надію і нікелю знижує вміст молібдену в розчині, 
однак концентрація МоО3 в розчині не буде па-
дати нижче 260 г/л, що принципово не повинно 
вплинути на схему технологічного процесу.

Вивчення впливу сполук ванадію і молібдену 
на розчинність нікелю.

За викладеною вище методикою було вивчено 
вплив молібдену і ванадію на розчинність NiO. 
Отримані результати, що розчинність NiO стано-
вить 0,048 г/л в розчині з вмістом 250 г/л МоО3, 
60 г/л аміаку та 12 г/л V2O5. У разі присутності 
в розчині відразу двох речовин молібдену і ва-
надію розчинність оксиду нікелю не змінюється 
і становить 0,048 г/л.

Таким чином, при проектуванні технології 
впливом сполук ванадію і молібдену на розчин-
ність NiO можна знехтувати.

Вивчення впливу сполук нікелю і молібдену 
на розчинність ванадію.

Присутність сполук молібдену значно змінює 
розчинність сполук ванадію [9], тому подальші 
дослідження були присвячені вивченню впливу 
тільки сполук молібдену на зміну розчинності 
сполук ванадію. 

У процесі досліджень змінювали концентрацію 
МоО3 в розчині від 2 до 200 г/л в інтервалі темпе-
ратур 298-333 К. Для досліджень було обрано вод-
ний розчин з концентрацією аміаку 60 г/л в якому 
сполуки ванадію мають найбільшу розчинність. 
Зі збільшенням концентрації МоО3 в розчині до 
50 г/л розчинність сполук ванадію падає з 13 до 
4,2 г/л V2O5. Помітного впливу на цей процес під-
вищення температури не має, що може бути ви-
користано при виділенні ванадію з розчинів. При 
видаленні вільного аміаку рН розчину знижуєть-
ся. В результаті відбувається додаткове зниження 
концентрації V2O5 в розчині до 1 г/л. При цьому 
концентрація молібдену в розчині залишаєть-
ся постійною. Це також може бути використано 
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в процесі осадження сполук ванадію з розчинів, 
що містять і ванадій і молібден. При цьому осно-
вною фазою осаду, що утворюється в розчині, згід-
но рентгенофазового аналізу, є кристалічний ме-
таванадат амонію без домішок молібдену.

Висновки і пропозиції.
1. Вивчено розчинність оксиду ванадію (V) 

та метаванадату амонію у водних розчинах аміа-
ку різної концентрації. Установлено, що розчин-
ність обох продуктів у перерахунку на V2O5 прак-
тично не розрізняється і досягає максимальної 
величини 22 г/л у водних розчинах аміаку при 
температурі 333 К і концентрації аміаку в розчи-
ні 60 г/л. Установлено, що пероксид водню збіль-
шує розчинність сполук ванадію.

2. Вивчено розчинність оксиду молібдену (VI) 
у водних розчинах аміаку і в нейтральних серед-
овищах. Установлено, що концентрація аміаку 
у водному розчині до 60 г/л підвищує розчинність 
сполук молібдену, а збільшення концентрації 
аміаку більше 100 г/л призводить до зниження 

вмісту молібдену в розчині. Показано, що перок-
сид водню збільшує швидкість розчинення, але 
практично не впливає на вміст молібдену в розчи-
ні. Установлено, що процес вилучення сполук мо-
лібдену необхідно проводити за час до 10 хвилин. 

3. Досліджено процес розчинення МоО3 і вста-
новлено, що він протікає в три стадії: хімічне роз-
чинення МоО3 з максимальною концентрацією 
в розчині, молібдатів амонію зі зниженням кон-
центрації в 1,7 рази і утворення полімолібдатів 
з ще більшим зниженням концентрації.

4. З’ясована розчинність оксиду нікелю (II) 
у водних розчинах аміаку. Установлено, що його 
розчинність незначна і у водному розчині з кон-
центрацією аміаку 60 г/л становить 50 мг/л.

5. Вивчена спільна розчинність сполук вана-
дію, молібдену і нікелю. Показано, що з усіх спіль-
них впливів найбільш значний вплив молібдену 
на розчинність сполук ванадію. Концентрація ва-
надію в розчині знижується в 2,5 рази при підви-
щенні концентрації МоО3 в розчині більше 50 г/л.
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НаСкІльки «зелеНа» альтерНатиВНа еНерГетика?
анотація. Стаття присвячена екологічним проблемам сонячної та вітрової енергетики. У роботі розглянуті 
основні джерела впливу сонячної та вітрової енергетики на довкілля. Приведені данні стосовно викорис-
тання земель енергетичними установками. У статті наводиться інформація про основні забруднення, які 
виникають при виробництві енергетичних установок. Під час розгляду цієї теми було розкрито проблеми, 
пов’язані з безпосередньою роботою сонячних та вітрових електростанцій. Наведені приклади впливу на 
навколишнє природне середовище та здоров’я людини. Встановлено опосередкований зв'язок між пробле-
мами глобального потепління, змінами клімату та деякими стадіями життєвого циклу установок альтерна-
тивної енергетики. Зроблено висновки щодо значущості екологічних проблем в альтернативній енергетиці.
ключові слова: альтернативна енергетика, сонячна енергія, вітрова енергія, фотоелектричні сонячні 
елементи, сонячні колектори, вітроенергетичні установки, парникові гази, навколишнє середовище. 
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how “GREEN” alTERNaTivE ENERGy iS?
Summary. Every energy source has impact on the environment. Fossil fuels, such as coal, oil, and natural 
gas do substantially more harm than renewable energy sources by most measures, including air and water 
pollution, health damage, loss of wildlife and habitat, land and water use, as well as global warming emissions. 
The Sun and wind provide a tremendous resource for generating clean and sustainable electricity without toxic 
pollution or global warming emissions. But still, there is no 100% clean energy plant. Any human construction, 
any project will always disrupt a natural habitat. The creation of any device requires resources, most often 
using the mining method. Equally important is the issue of harmful and dangerous compounds found in many 
energy installations. Although, solar and wind energy do not emit greenhouse gases, the same cannot be said 
about equipment manufacturing process, transporting and installation of the equipment, as well as it’s main-
tenance. Wind harness air currents and convert them to emissions-free power, but turbines are very dangerous 
for flying animals like birds and bats. The environmental impacts associated with solar power can vary greatly 
depending on the scale of the system and the technology used-photovoltaic (PV) solar cells or concentrating 
solar thermal plants (CSP). The most important issue faced with sun and wind power is lack of environmental 
problems attention: problems of economics and efficiency are most acute, pushing into the background the envi-
ronmental problems of these types of energy. Despite their vast potential, there are a variety of environmental 
impacts associated with wind and solar power generation that should be recognized and mitigated. Therefore, 
the article is devoted to the environmental problems of solar and wind power. The paper considers the main 
sources of influence of solar and wind power on the environment. Data on the power plants land use are given. 
The article provides information on the main pollutions during power plants production. In the continuation 
of this topic, the problems associated with direct solar and wind power plants operation disclosed. Examples of 
impact on the environment and human health are given. Conclusions about the importance of environmental 
problems in alternative power are made. 
keywords: alternative power, solar power, wind power, photovoltaic solar cells, concentrating solar thermal 
plants, wind power plants, greenhouse gases, the environment.

Постановка проблеми. Стрімкий розви-
ток науки, техніки і суспільства загалом, 

зумовив значний попит на енергоресурси, який 
до останнього часу не спостерігався. Необхід-
ність зменшення залежності від невідновлю-
вальних джерел енергії для меншого впливу на 
навколишнє середовище вимагає розвитку та ви-
користання технології альтернативних джерел 
енергії, зокрема сонячну та вітрову енергію. 
Важливість розвитку альтернативної енергети-
ки є очевидною, адже вона відіграє вирішальну 
роль у зменшенні парникових викидів, знижені 
негативного впливу на довкілля, а також підви-
щує безпеку енергопостачання, допомагає змен-
шити залежність від імпорту сировини. Забез-
печеність країни таким потужним потенціалом 
є запорукою розвитку не лише економіки, а й ін-
ших сфер життєдіяльності. 

На фоні усіх переваг альтернативної енерге-
тики, легко забути про присутні недоліки, що по-

требують значної уваги. Саме тому, важливо зро-
бити акцент на екологічних проблемах вітрової 
та сонячної енергетики, бо саме їх було створено 
аби запобігти глобальній екологічній кризі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В ході виконання роботи було проаналізовано 
наукові праці багатьох світових інституцій, а 
саме: Агентства по захисту навколишнього се-
редовища США, Національної лабораторії від-
новлюваної енергії США, Національної акаде-
мії наук США та Австралії, Всесвітнього фонду 
дикої природи. Також були розглянуті роботи 
вітчизняних вчених, які займалися проблемати-
кою використання альтернативних джерел: Ада-
менко О., Бондаренко І., Матвійчук Л.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на гостро-
ту даного питання, кількість робіт, пов’язаних 
з ним, є недостатньою. Більш цього, у більшості 
джерел інформації розглядаються альтернатив-
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ні джерела енергії як безкомпромісні та ті, що 
мають тільки проблему недостатньої економіч-
ної ефективності. Зокрема, майже відсутня увага 
українських вчених до питання наявності еколо-
гічних проблем і недоліків сонячної та вітрової 
енергетики, а саме тому воно потребує набагато 
більш глибокого вивчення. 

Мета статті. У ході даної роботи, нами були 
поставлені наступні цілі:

1. Висвітлити проблеми, пов’язані з викорис-
танням сонячної та вітрової енергетики.

2. Розглянути питання виникнення небезпеч-
них та шкідливих факторів.

3. Зробити висновки щодо гостроти проблем 
негативного пливу альтернативної енергетики. 

Виклад основного матеріалу. В останні 
роки альтернативна енергетика була предметом 
значних інтересів і дискусій. Через загрозу змі-
ни клімату, а також тому, що середні глобальні 
температури продовжують зростати з року в рік, 
прагнення пошуку форм енергії, які зменшать 
залежність людства від таких викопних видів 
палива як вугілля та інших забруднюючих мето-
дів, природно посилилися.

Хоча більшість концепцій альтернативної 
енергетики не є новими, лише протягом останніх 
десятиліть ця проблема стала актуальною. Саме 
завдяки вдосконаленню технологій виробництва 
і безпосередньо виробництва, витрати на біль-
шість видів альтернативної енергії знижували-
ся, а ефективність зростала.

Сонце має величезний ресурс для виробництва 
чистої та стабільної електроенергії без токсично-
го забруднення або глобального потепління, але 
існують такі потенційні впливи на навколишнє 
середовище, як надмірне землекористування, 
втрата тваринами природного середовища, вико-
ристання води та небезпечних матеріалів у вироб-
ництві можуть сильно відрізнятися в залежності 
від технології, що використовується.

Отримання електроенергії з вітру є одним 
з найчистіших і найбільш стійких способів виро-
блення електроенергії, оскільки вона не має ток-
сичних викидів або викидів парникових газів. 
Також вітер невичерпний і доступний, що робить 
його життєздатною і масштабною альтернативою 
викопному паливу.

Звичайно, існує певна дискусія щодо того, що 
означає «альтернативна енергія» і в яких галу-
зях вона може бути застосована. З одного боку, 
цей термін може посилатися на форми енергії, 
які не збільшують «вуглецевий слід людства». 
З іншого боку, цей термін також використову-
ється для позначення нетрадиційних методів 
отримання енергії, найбільш розповсюдженими 
з яких є сонячна та вітрова.

Іншим фактором є те, що альтернативні дже-
рела енергії вважаються «чистими», тобто вони 
не призводять до викидів шкідливих забрудню-
вачів. Саме тому важливо усвідомлювати, що 
серед чисельних та безперечних переваг альтер-
нативної енергетики є і певні недоліки, які по-
требують особливої уваги.

Сонячна енергетика
Технології сонячної енергетики поділяють 

на дві широкі категорії: фотоелектричні сонячні 
елементи та сонячні колектори. Масштаби сис-
тем варіюються від невеликих сонячних панелей 

на даху до великих проектів як фотоелектричних 
сонячних елементів, так і сонячних колекторів – 
відповідно до цього визнається вагомість впливу 
на навколишнє природне середовище. 

Використання земель. Залежно від місця 
знаходження, великі утилітарні сонячні установ-
ки можуть призводити до деградації земельних 
ділянок, а також, стати причиною втрати при-
родного середовища існування багатьма видами 
живих організмів. Загальні вимоги до земельної 
площі змінюються в залежності від технології, 
топографії ділянки та інтенсивності сонячного 
ресурсу. Оцінки для комунально-побутових фо-
тоелектричних систем становлять від 14000 до 
40000 м2 на мегават, тоді як оцінки для сонячних 
колекторів становлять від 16000 до 67000 м2 за 
мегават енергії. 

На відміну від вітрових установок, земельні 
ділянки, на яких розміщені сонячні установ-
ки, рідко підходять для паралельного ведення 
сільського господарства. Проте, вплив на землю 
може бути мінімізований шляхом розміщення 
сонячних установок на менш якісних ділянках, 
таких як покинуті гірські ділянки або існуючі 
транспортні та трансмісійні коридори. Більш 
дрібні сонячні фотоелектричні масиви, які мо-
жуть бути побудовані на будинках або комерцій-
них будівлях, мають мінімальний вплив на зем-
лекористування [1; 2].

Використання води. Сонячні фотоелементи 
для виробництва електроенергії не потребують 
використання води. Однак, як і у всіх виробни-
чих процесах, частина води використовується 
для виготовлення сонячних фотоелектричних 
компонентів.

Установки сонячних колекторів, як і всі те-
плові електричні установки, потребують води 
для охолодження. Використання води залежить 
від проекту заводу, розташування заводу та типу 
системи охолодження.

Сонячні колектори, що базуються на техноло-
гії мокрої рециркуляції з градирнями, потребу-
ють від 20000 до 25000 літрів води на МВт/год 
виробленої електроенергії. Колектори з техно-
логією одноразового охолодження мають більш 
високий рівень вилучення води, але знижують 
загальне споживання води (тому що вода не 
втрачається у вигляді пари). Технологія сухого 
охолодження може зменшити використання води 
приблизно на 90%. Тим не менш, існує проблема 
пошуку компромісу між економією води та втра-
тою ефективності. Крім того, технологія сухого 
охолодження значно менш ефективна при тем-
пературах вище 38°С, в той самий час найкращі 
регіони для сонячної енергетики мають темпера-
туру вище за цей показник [2]. 

Небезпечні матеріали. Процес виготовлення 
фотоелементів включає ряд небезпечних мате-
ріалів, більшість з яких використовуються для 
очищення поверхні напівпровідника. Ці хімічні 
речовини, подібні до тих, що використовуються 
в загальній напівпровідниковій промисловос-
ті, включають соляну кислоту, сірчану кисло-
ту, азотну кислоту, фторид водню, трихлоретан 
і ацетон. Кількість і тип використовуваних хіміч-
них речовин залежить від типу осередку, якос-
ті необхідного очищення та розміру кремнієвої 
пластини. Працівники також стикаються з ри-
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зиками, пов'язаними з вдиханням кремнієвого 
пилу. Таким чином, виробники фотоелектрич-
них виробів повинні дотримуватися норм гра-
нично допустимих концентрацій, щоб гаранту-
вати, що працівники не постраждали від впливу 
цих хімічних речовин, а виробничі відходи ути-
лізуються належним чином [2].

Тонкоплівкові фотоелементи містять більше 
токсичних матеріалів, ніж ті, що використову-
ються в традиційних кремнієвих фотоелектрич-
них камерах, включаючи арсенід галію, мідь-
індій-галій-дизеленід і телурид кальцію. Якщо 
їх не знешкоджувати та не утилізувати належ-
ним чином, ці матеріали можуть спричинити 
серйозні загрози для навколишнього середовища 
та здоров'я населення. Проте, через високу вар-
тість складників, виробники мають фінансовий 
стимул забезпечити переробку цих високоцінних 
і часто рідкісних матеріалів, заміть того, щоб їх 
викидати або захоронювати [3].

Вплив на глобальне потепління. Хоча ви-
киди парникових газів не пов'язані з роботою 
сонячних установок, існують викиди, пов'язані 
з іншими стадіями життєвого циклу, включаючи 
виробництво, транспортування матеріалів, мон-
таж, технічне обслуговування, виведення з екс-
плуатації та демонтаж. Більшість оцінок щодо 
викидів під час життєвого циклу для фотоелек-
тричних систем становить від 32 до 0,81 грам ек-
віваленту вуглекислого газу на кВт/год.

Для сонячних колекторів від 36 до 90 грам еквіва-
ленту вуглекислого газу на кВт/год. В обох випадках 
це набагато менше, ніж показники емісії життєвого 
циклу природного газу (272-907 грам CO2Е / кВт/год) 
та вугілля (635-1632 грам CO2E / кВт/год) [4].

Вітрова енергетика
Незважаючи на величезний потенціал ві-

трової енергетики, існує цілий ряд впливів на 
навколишнє середовище, пов'язаних з виробни-
цтвом вітрової енергії, що мають бути визначе-
ні, а відповідно до цього, зроблені кроки для їх 
пом’якшення.

Використання земель. Вплив вітроенерге-
тичних установок на землекористування істотно 
змінюється залежно від ділянки: вітрові турбіни, 
розміщені на рівних ділянках, зазвичай вико-
ристовують більше землі, ніж ті, що розташовані 
в горбистих районах. Однак, вітрові турбіни не за-
ймають всю цю землю; вони повинні розташову-
ватися на відстані приблизно від 5 до 10 діаметрів 
ротора. Таким чином, самі турбіни та навколиш-
ня інфраструктура займають невелику частину 
загальної площі вітрової установки. Решта землі 
може бути використана для цілого ряду інших ви-
робничих цілей, включаючи випас худоби, сіль-
ське господарство, шосе та пішохідні стежки [2].

Морські вітроенергетичні установки вимага-
ють більшої кількості простору, оскільки турбіни 
та леза більші, ніж їхні наземні аналоги. Залеж-
но від їх розташування, такі морські установки 
можуть конкурувати з багатьма іншими видами 
діяльності такими як рибальство, рекреаційні 
заходи, видобуток піску та гравію, видобуток на-
фти і газу, навігація, тощо. 

Вплив на природне середовище. Вплив вітро-
вих турбін на живу природу, особливо на пта-
хів і кажанів, широко вивчається. Огляд нещо-
давнього Національного комітету з координації 

вітрових досліджень (NWCC), проведеного за 
результатами рецензування, виявив свідчення 
про загибель птахів і кажанів від зіткнень з ві-
тровими турбінами, від порушення середовища 
проживання, а також через зміну тиску повітря, 
викликаного обертанням турбін. Проте, комітет 
NWCC прийшов до висновку, що ці впливи від-
носно низькі і не становлять загрози для популя-
цій видів [5].

Морські вітрові турбіни можуть мати подібний 
вплив на морських птахів, але, як і на берегових 
вітрових турбінах, загибель птахів, пов'язана 
з морським вітром, є мінімальною. Вітрові елек-
тростанції, розташовані на березі, також можуть 
впливати на популяції риби та іншу морську 
дику природу. Деякі дослідження показують, 
що турбіни можуть фактично збільшити попу-
ляцію риб, діючи як штучні рифи. Вплив може 
змінюватися від місця до місця, і, отже, необхідні 
належні системи досліджень і моніторингу для 
кожної морської вітрової установки.

Охорона здоров'я та естетика. Звуковий 
та візуальний вплив дві основні проблеми охо-
рони здоров'я, пов'язані з експлуатацією вітро-
вих турбін. Велика частина звуку, що генеру-
ється вітровими турбінами, є аеродинамічним, 
викликаним рухом лопаток турбін по повітрю. 
Є також механічний звук, що генерується са-
мою турбіною. Загальні рівні звуку залежать від 
конструкції турбіни та швидкості вітру. Деякі 
люди, які живуть поруч із вітровими установка-
ми, висловлюють незадоволення наявністю зву-
ку та вібрації, але промислові дослідження, які 
фінансуються урядами Канади та Австралії, ви-
явили, що ці проблеми не впливають негативно 
на здоров'я населення [6].

Вплив на глобальне потепління. Незважаю-
чи на відсутність глобальних викидів, пов'язаних 
з експлуатацією вітрових турбін, існують викиди, 
пов'язані з іншими стадіями життєвого циклу ві-
трової турбіни такі як: виробництво матеріалів, 
транспортування матеріалів, будівництво та мон-
таж на місці, експлуатацію та технічне обслуго-
вування, виведення з експлуатації та демонтаж. 

Оцінки викидів парникових газів залежать 
від ряду факторів, включаючи швидкість вітру, 
відсоток часу, який вітер дме, та склад матеріа-
лу вітрової турбіни [7]. Більшість оцінок викидів 
глобального потепління вітрових турбін стано-
вить від 9 до 18 грам еквіваленту вуглекислого 
газу на кіловат-годину.

Висновки і пропозиції. Незважаючи на усі 
розглянуті недоліки та проблеми альтернатив-
ної енергетики, переваги вітряних генераторів 
та сонячних установок залишаються більш ва-
гомими, що робить їх «майбутнім енергетики». 
В той самий час, безальтернативність та перева-
ги цих джерел не мають стати причиною знева-
ги до існуючих проблем. Прагнення підвищення 
ефективності та економічної вигоди має іти по-
руч із вдосконаленням екологічних параметрів. 

Навіть за наявності певних недоліків, енергія 
вітру та сонця являють собою значно кращу аль-
тернативу традиційним джерелам енергії. Саме 
тому, все більше країн світу розвивають енергію 
на основі невичерпних ресурсів, вносячи вели-
кий вклад у свою енергонезалежність та еколо-
гічну стабільність усього світу. 
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анотація. В статті було розглянуто проблеми: нераціональне використання водних ресурсів промисло-
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умовах. Наведено етапи та особливості протікання процесу очистки в метантенках. В процесі дослідження 
даної теми було установлено кінцеві продукти метанового бродіння та шляхи їх використання в енерге-
тиці та виробництві добрив. Встановлено пригідні органічні відходи для процесу бродіння з найбільшою 
теплотворною здатністю. Проаналізовано сучасний стан та перспективу розвитку в Україні анаеробної 
очистки стічних вод з отриманням альтернативного джерела енергії. 
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bioloGical clEaNiNG of waSTE waTER iN aNaaERobic coNdiTioNS. 
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Summary. The article considered the problems: irrational use of water resources by industry and population; 
insufficient efficiency of modern methods of wastewater treatment. Annual water consumption in the globe for 
all types of water supply is 3300-3500 km3. Most of the water after its use for household needs is returned to 
the rivers in the form of sewage. Today the following directions of rational use of water resources are defined: 
more full use; the development of new technological processes that prevent the pollution of water bodies and 
minimize the consumption of fresh water. Modern biological methods of wastewater treatment were compared. 
The technology of sewage treatment in anaerobic conditions is considered. The process of anaerobic sewage 
treatment has found its widespread use in industry, the runoff of which is rich in organic pollutants. An an-
aerobic method of purification can be considered as one of the most promising in the presence of high concen-
trations in wastewater of organic compounds or for cleaning domestic wastewater. The stages and features 
of the process of cleaning in the methane tanks are presented. In the process of research on this topic, final 
products of methane fermentation and ways of their use in energy and fertilizer production were established. 
The main components of biogas are methane and carbon dioxide, the ratio of which depends on the substrate 
and the characteristics of the fermentation process. The other end product of methane fermentation is the fer-
mented mass (sludge) containing the same useful substances as manure. The forgotten mass is well separated 
mechanically on centrifuges and separators. The products of division are fugat (liquid fraction) and sediment 
(dehydrated sludge). Appropriate organic waste for the fermentation process with the greatest calorific value 
is established. The current state and prospects of development of anaerobic sewage treatment in Ukraine with 
the obtaining of an alternative energy source have been analyzed.
keywords: biological treatment, anaerobic method, aerobic method, methane fermentation, biomass, sediment, 
sludge, alternative energy source.

Постановка проблеми. Вода являється 
найціннішим природним ресурсом. Вона 

відіграє ключову роль в процесах обміну речовин, 
які складають основу життя. Велике значення 
вода має в промисловому та сільськогосподар-
ському виробництві. Потреби в воді величезні 
та щорічно зростають. Щорічні витрати води на 
земній кулі по всім видам водопостачання скла-
дає 3300-3500 км3 . Багато води споживають хіміч-
на та целюлозно-паперова промисловості, чорна 
та кольорова металургія. Значна кількість води 
витрачається для потреб галузі тваринництва, 
а також на побутові потреби населення. Більша 
частина води після її використання для господар-
сько-побутових потреб повертається в ріки у ви-
гляді стічних вод. На сьогоднішній день визнача-
ються такі напрями раціонального використання 
водних ресурсів: більш повне використання; роз-
робка нових технологічних процесів, які дозволя-
ють попередити забруднення водойм та звести до 
мінімуму споживання свіжої води.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема чистої води являється актуальною 
проблемою ХХІ століття. Найбільший інтерес 
та перспективу розвитку мають природні біоло-
гічні методи очистки стічних вод, що представ-
ляють собою інтенсифікацію природних процесів 
розкладання органічних сполук мікроорганізма-
ми в аеробних або анаеробних умовах [1]. Про-
цес анаеробної очистки стічних вод знайшов 
своє широке застосування в промисловості, сто-
ки яких багаті органічними забруднювачами. 
Анаеробний метод очистки може розглядатися 
в якості одного з найбільш перспективних при 
наявності високої концентрації в стічних водах 
органічних сполук або для очистки побутових 
стоків. Його перевага перед аеробним методом 
полягає в різкому зниженні експлуатаційних ви-
трат (анаеробні мікроорганізми не потребують 
додаткової аерації води) і відсутності проблем, 
пов’язаних з утилізацією надлишкової біомаси. 
В процесі очистки спеціальні гранули бактерій 
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перетворюють вуглець забруднюючих речовин 
в біогаз, який в основному складається з метану 
[2]. В останні роки значно зросла зацікавленість 
до процесів виробництва біогазу – це проявля-
ється не тільки в зростаючій кількості біогазових 
установок, що плануються та будуються, а й в за-
цікавленості все більшого числа фермерів, кому-
нальних господарств, підприємств та приватних 
господарств, які уважно спостерігають за розви-
тком цього сектора [3].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Даний метод не підійде 
для очистки стічних вод, в яких багато орга-
нічних речовин. Так як це буде сповільнювати 
окислення і в значній мірі гальмує увесь процес 
очистки. Метод придатний тільки для попере-
дньої очистки стічних вод і забезпечує зниження 
БПК на 80-90%. Анаеробні бактерії ростуть дуже 
повільно. Це уповільнює пуск біореактора, якщо 
відсутній активний мул з інших аналогічних 
установок [2].

Мета статті. Метою даного дослідження 
є аналіз сучасного біологічного анаеробного ме-
тоду очистки стічних вод, виробництво біогазу, 
як альтернативного джерела енергії. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Анаеробна біохімічна очистка (метанове 
бродіння або ферментація) – це мінералізація 
органічної речовини промислових або побутових 
стоків в результаті його окиснення при сприянні 
анаеробних мікроорганізмів в процесі викорис-
тання ними цієї речовини в якості джерела хар-
чування. 

Анаеробні методи очистки протікають без 
доступу кисню (процес бродіння), їх використо-
вують для знешкодження осаду. Анаеробні про-
цеси відбуваються в, так званих, метантенках. 
Цей метод очистки може розглядатися в якості 
одного з найбільш перспективного при наявності 
високої концентрації в стічних водах органічних 
речовин або очистки побутових стоків. Його пе-
ревага над аеробним методом полягає в різкому 
зниженні експлуатаційних витрат (анаеробні мі-
кроорганізми не потребують додаткової аерації 
води) і відсутності проблем, пов’язаних з утиліза-
цією надлишкової біомаси. 

На процес анаеробної очистки стічних вод 
впливає фазовий та хімічний склад субстрату, 
значення рН середовища та його стабільність, 
наявність токсичних речовин, гідродинамічний 
(визначається швидкістю течії забруднених стіч-
них вод) та температурний режими.

До недавнього часу доцільним являлось вико-
ристання метанового бродіння лише для обробки 
осаду стічних вод, так як тривалість процесу (де-
кілька діб) передбачала наявність значних об’ємів 
реакторів. В 80-х роках ХХ століття були проведені 
численні дослідження та показано, що при пев-
них умовах в біореакторах можливо формування 
гранульованого мулу, і процес біодеструкції за-
бруднень стічних вод таким мулом забезпечується 
протягом декількох годин (6-14), що дозволяє ви-
користовувати цей метод очистки стічних вод [1].

Біогаз являється продуктом обміну речовин 
бактерій, що утворюється в результаті розкладу 
ними органічного субстрату. Процес розкладу 
можна розділити на 4 етапи (рис. 1) в кожній 
з яких приймають багато різних груп бактерій. 
Окремі групи органічних забруднювачів (вугле-
води, протеїни, жири) в процесі гідролізу пере-
творюються спочатку в відповідні мономери (вуг-
леводи, амінокислоти, жирні кислоти). Далі ці 
мономери в ході ферментативного розпаду пере-
творюються в органічні кислоти, спирти і альдегі-
ди, які потім окислюються до оцтової кислоти, що 
пов’язано з отриманням водню. Тільки після цьо-
го доходить черга до утворення метану на етапі 
метаногенезу. В якості побічного продукту поряд 
з метаном утворюється також і вуглекислий газ. 
Всі процеси перетворення тісно пов’язані один 
з одним і повинні протікати в ємності анаероб-
ного реактора в строго установленому порядку.

Основні компоненти біогазу – це метан та вуг-
лекислий газ, співвідношення яких залежить 
від субстрату та характеристик процесу бродін-
ня (температури, часу перебування маси в ре-
акторі, рН та ін.). Поряд з цими компонентами 
міститься незначна кількості водню, сірководню 
та азоту. Результати різних досліджень, що наво-
дяться в українських та зарубіжних публікаціях, 
відрізняються. Усереднені показники складу біо-
газів наведені в таблиці 1.

Біогаз метантенків очисних ка-
налізаційних споруд характеризу-
ється більш стабільним складом. 
Об’ємна частка горючого компо-
ненту (метану) різних очисних спо-
руд змінюється в інтервалі 60-65%. 
Більші коливання складу газу спо-
стерігається при переробці відхо-
дів сільського господарства, в яких 
об’ємна частина метану складає 
50-75%. Потрібно зазначати, що 
при зброджуванні сільськогоспо-
дарських відходів утворюється до 
3% сірководню, тому газ підлягає 
обов’язковій очистці [4].

Другим кінцевим продуктом ме-
танового бродіння являється збро-
жена маса (шлам), яка містить такі 
ж корисні речовини, що і гній. Під 
час бродіння розкладається в се-
редньому близько 40% органічної 
речовини сировини. При цьому 
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рис. 1. Фази процесу бродіння
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зменшується тільки вміст вуглецю, так як він 
частково переходить в СН4 та СО2 біогазу, а фос-
фор, калій та азот повністю зберігається в шламі. 
Заброджена маса добре розділяється механічно 
на центрифугах та сепараторах. Продуктами по-
ділу являється фугат (рідка фракція) та осад (зне-
водненій шлам). Осад з вмістом вологи 65-75% 
може використовуватися в якості добрив або для 
приготування кормових добавок. Фугат, з вмістом 
зважених часток 0,8-1%, може безпосередньо ви-
користовуватися для поливу та підкормки рослин.

Для виробництва біогазу в Україні можуть бути 
використані різні органічні відходи (рис. 2) тва-
ринництва й м'ясопереробки, гній та пташиний по-
слід, відходи цукрової, пивної та зернової промис-
ловості, відходи та продукти лісового господарства, 
які спеціально вирощують енергетичні рослини, 
мул стічних вод, газ при дегазації звалищ сміття 
і багато іншого. Об’єми виробництва біогазу в Євро-
пі, як і в інших регіонах світу, стійко зростають: за 
10 років вони збільшилися в 3,2 разів [6]. 

В Україні помітно недооцінюють потенціал 
важливого джерела альтернативної енергії – бі-
огазу. За три квартали минулого року в країні 
ввели 430 МВт потужностей зеленої енергетики. 
Але лише 4% з них працюють на біомасі. 

Хоча в цілому тенденція позитивна: 
з 2014 року потужності біогазових установок 
в Україні зросла втричі – до 46 МВт. В Київській 
області в 2015 році відкрили потужний біогазо-
вий завод, який забезпечує енергією 800 домо-
господарств. В Вінницькій області будують одну 
з найбільших в Європі біогазових станцій на базі 
місцевої птахофабрики. Там планують регенеру-
вати 26 МВт електроенергії з 800 тонн відходів. 
Німецькі інвестори організовують видобування 
газу на полігоні в м. Вінниця. Із свердловини газ 
будуть качати на міні-електростанцію, потуж-
ності якої достатньо для забезпечення електро-
енергією 700 квартир [7].

Висновки та перспективи. Анаеробний ме-
тод очистки єдиний, який дозволяє частково, а 

іноді повністю компенсувати затрати за рахунок 
біогазу, який використовується в якості енерго-
носія. За можливостями виробництва біогазу 
Україна входить в десятку найперспективніших 
країн. Наш потенціал оцінюють в 52 млрд. км3 . 
Якщо рівень біогазової енергетики в країні до-
сягне рівня сонячної та вітрової, зможемо що-
річно заміщати 4 млрд. кубів природного газу. 
А це – стратегічна інвестиція в енергонезалеж-
ність країни. Поширення цього методу очистки 
стримується малою ефективністю очистки стіч-
них вод та отриманням великої кількості зрод-
женої маси, для зберігання якої потрібні великі 
площадки [6].

Таблиця 1
Склад біогазів, отриманих в метантенках

Джерело сировини компоненти біогазу, %
СН4 СО2

Комунальні стічні води 62,5 25,5
Стічні води тваринницьких комплексів 62,5 35,5
Стічні води птахофабрик 65 30

Джерело: [2]

2,77 

20,56 2,89 

3,81 

2,84 

2,95 
1,74 0,86 

млрд. м 3/рік

Відходи тваринництва та птаховодства

Вирощуванняенергетичних рослин на перелогових та 
непридатних землях
Деревинна біомаса

Солома та стеблова масла олійних культур

Силосна маса та трава

Бадилка, обрізки цукрових буряків та відходи цукрових заводів

Дегазація полігонів твердих побутових відходів

Зброжування осаду очистних споруд стічних вод

рис. 2. потенціал виробництва біогазу в україні
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анотація. Проведені статистичні дослідження щодо первинного та вторинного споживчого ринку Укра-
їни відповідно до обраного зразка мобільного телефону торгівельної марки Apple. Наглядно зазначено, 
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слідження, є невід’ємною частиною при проведенні судових товарознавчих експертиз. Проаналізовано ці-
ноутворюючі фактори пристроїв та виявлено, що в для мобільного телефону відіграє не тільки поверхнева 
цілісність і модель телефону відносно вторинного ринку України, а і конкретні технічні характеристики. 
Розраховано коефіцієнт коригувань стосовно кожної моделі телефону і запропоновано до використання 
при проведенні судових досліджень та складань висновків експертів для відповідних експертних установ.
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SpEcific aSpEcTS of ThE MobilE phoNES faiR MaRkET valuaTioN  
whEN pERfoRMiNG foRENSic ExpERT ExaMiNaTioN of ThE pRoducT

Summary. In this paper, we undertook theoretical explorations that revealed a number of issues being fun-
damental for incomplete quality rating of mobile phones when drawing up an expert evidence of the product 
examination. To begin with, it means a lack of unified list of factors for carrying out a quality and safety rating 
of mobile phones. We analyzed laws and regulations that control forensic expert examination of the product 
performing in Ukraine. It must be emphasized that commissioning of expert studies and its performing is 
significant during making an investigation of mobile phones thefts. Also, we reviewed special aspects of fair 
market valuation of mobile phones when performing forensic expert examination of the product in practice. 
Apple, being the most popular mobile phone brand on Ukrainian market, was chosen as a sample for consider-
ation. We selected information of Mixpanel Data Analytics Company, concerning published research results. 
Mixpanel Data Analytics Company conducted a research and found out which iPhone mobile phones made 
by Apple are popular now among users. In this paper, we undertook a statistical investigation of the primary 
and secondary consumers market of Ukraine in accordance with the chosen sample of the Apple mobile phone 
brand. It has been clearly demonstrated that the importance of providing information concerning the object of 
research by investigative authorities to forensic experts is an integral part of performing the forensic expert 
examination of the product. We have analyzed the price-forming factors of devices and it was found that the 
surface integrity and mobile phone model in reference to the secondary consumer market of Ukraine is impor-
tant for price-forming as well as specific technical specifications. It has been determined the correction factor 
for each mobile phone model. We propose to use this correction factor when performing the forensic expert 
examination and drawing up an expert evidence for the relevant expert institutions.
keywords: market value, forensic expert examination of the product, mobile phone, theft offence, robbery, 
forensic analysis.

Постановка проблеми. За даними статис-
тики останнім часом в Україні збільшуєть-

ся кількість осіб, які притягаються до криміналь-
ної відповідальності за вчинені правопорушення 
розкрадання особистого майна громадян, в тому 
числі, у промисловості, торгівлі, сфері обслуго-
вування та підприємницької діяльності тощо. 
Згідно з чинним законодавством України роз-
слідування злочинних порушень правил такого 
роду належить до компетенції слідчих органів 
внутрішніх справ. Практика свідчить, що ефек-
тивність розслідування і судового розгляду кри-
мінальних справ багато в чому залежить від 
своєчасного призначення і якісного проведення 
судової товарознавчої експертизи. Висновки екс-
пертів-товарознавців дозволяють правильно роз-
слідувати, розглядати і кваліфікувати злочини. 
Спеціальні знання товарознавців дуже часто за-
стосовуються не тільки при дослідженні речових 

доказів. У ряді випадків вони використовуються 
в ході огляду місця події та інших слідчих діях 
з метою виявлення доказів, а також під час ви-
вчення причин і умов, що сприяли здійсненню 
розкрадань державного і суспільного майна, 
шахрайств і злочинів у сфері захисту прав спо-
живачів та пов’язаних із нанесенням шкоди для 
здоров’я та життя громадян. При цьому об’єктами 
злочинної діяльності є продовольчі та непро-
довольчі товари, машини та обладнання, тара 
й упакування, сировина, матеріали та інше [5].

Розвиток науки, техніки та нових технологій 
призводить до того, що для успішного розгляду 
та вирішення все більшої кількості справ у суді 
необхідно застосовувати спеціальні знання, які 
сприяють ухваленню законних та обґрунтованих 
судових рішень. Використання таких знань у кри-
мінальних провадженнях можливе через призна-
чення судової товарознавчої експертизи, покли-
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каної своїми спеціальними методами, прийомами 
та засобами, які мають значення для справи.

Аналізуючи співвідношення кількості справ 
відповідно до зареєстрованих злочинів (краді-
жок, грабежів, розбоїв), які надходять до на-
уково-дослідних експертно-криміналістичних 
центрів МВС України, стосовно товарознавчих 
досліджень, можна визначити, що найчастіши-
ми предметом посягання злочинців стають стіль-
никові телефони.

Стільникові телефони є мобільними пристро-
ями зв’язку, що виконують низку функцій, почи-
наючи з функцій звичайного цифрового органай-
зера й закінчуючи функціями молодшої моделі 
персонального комп’ютера. На сьогодні мобільні 
телефони середньої цінової категорії виконують 
багато завдань, що виходять за межі телефонних: 
робота з електронною поштою, перегляд тексто-
вих або мультимедійних файлів тощо. Телефони 
оснащенні вбудованими фото- та відеокамерами.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання щодо ефективності проведення товароз-
навчої експертизи досліджували О. Желавська, 
О. Михальський, А. Посохов. Особливостями ви-
значення експертами-товарознавцями вартості 
мобільних телефонів в умовах ринкових відносин 
займалися В. Архипов, О. Донцова, І. Петрова [4]. 

Питанням формування та дослідження якості 
мобільних телефонів присвячено обмежену кіль-
кість робіт сучасних фахівців, з-поміж яких мож-
на виокремити А. Гридин, С. Карпенко, Е. Мур-
тазин, Н. Наймушину, Е. Максимова та ін.

Проведені теоретичні дослідження дозволили 
виявити ряд проблем, які лежать в основі недо-
сконалості оцінки якості мобільних телефонів 
при проведенні судових товарознавчих дослід-
жень. Це насамперед відсутність уніфікованого 
переліку показників для оцінки якості та безпе-
ки мобільних телефонів.

Метою статті є дослідження особливостей 
визначення ринкової вартості та розробка коефі-
цієнту корегувань для мобільних телефонів при 
проведенні судових товарознавчих досліджень.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У зв’язку із значним розширенням ринку 
стільникових телефонів в Україні, суттєво зросла 
кількість правочинів з смартфонами. До фахів-
ців експертних установ все частіше звертаються 
слідчі органи, прокуратура, суди для проведення 
товарознавчих експертиз. Такі експертизи про-
водяться при визначенні збитку завданого фі-
зичній або юридичній особі, внаслідок крадіжок, 
грабежів, розбоїв, при вирішенні спорів майно-
вого характеру чи при розслідуванні правопору-
шень стосовно ухилення від сплати податків при 
неправомірному митному очищенні мобільних 
телефонів відповідно до УКТ ЗЕД. 

Проведення судової товарознавчої екс-
пертизи в Україні регулюють такі норма-
тивно-правові акти: Закон України від 
12.07.2001 № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність України», та Національним стандартом 
№ 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 
прав» затвердженим постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.09.2003 № 1440 та інші. 
Дотримання вимог нормативно-правових актів 
є обов’язковим при проведенні товарознавчих 

експертиз та експертних досліджень судовими 
експертами науково-дослідних експертно-кри-
міналістичних центрів Міністерства внутрішніх 
справ України, експертами інших державних 
установ, суб'єктами господарювання, до компе-
тенції яких входить проведення судових товароз-
навчих експертиз та експертних досліджень. Під 
час проведення товарознавчої експертизи най-
частіше визначається ринкова вартість об’єктів 
дослідження, розмір матеріальних збитків, за-
вданих внаслідок викрадення.

Призначення та проведення товарознавчої 
експертизи має важливе значення при розсліду-
ванні викрадень мобільних телефонів, оскільки 
результати саме цієї експертизи дозволяють роз-
межувати кримінально каране діяння (крадіж-
ку) та адміністративне правопорушення (дрібну 
крадіжку), предметом посягання яких був мо-
більний телефон, а також дозволяють встано-
вити шкоду, завдану кримінальним правопору-
шенням.

При проведенні товарознавчої експертизи мо-
більних телефонів експертами застосовуються 
органолептичний (візуальний), інструменталь-
ний (вимірювальний), порівняльний методи, а 
також метод маркетингового дослідження.

Отож, розглянимо особливості визначення 
ринкової вартості мобільних телефонів при про-
ведення судових товарознавчих експертиз на 
практиці.

Перед експертом поставлено питання про рин-
кову вартість мобільного телефона (дослідження 
можливе як з наданням об’єкта дослідження так 
і без нього, але була надана необхідна інформація 
в відповідних документах чи завірених відповід-
ним чином копіях документів), особа або орган, 
які призначили експертизу, мають зазначити, 
станом на який час належить вирішувати постав-
лене питання, оскільки вартість товару визнача-
ється з урахуванням не лише його стану та якості, 
а й може змінюватись на певний час [3]. Особа 
або орган, які призначили експертизу, повинні 
зазначити, на підставі яких матеріалів справи 
має виконуватись експертиза (протоколах огля-
ду предмету, протоколах допиту потерпілих, фо-
томатеріалах, технічних паспортів, керівництва 
з експлуатації, гарантійні талони, чеки, що під-
тверджують факт придбання об’єктів досліджен-
ня, тощо) і надати експертові ці матеріали чи їх 
копії завірені в відповідному порядку або навести 
ці відомості у постанові (ухвалі) про призначен-
ня експертизи. Відсутність таких відомостей уне-
можливлюють дослідження даного об'єкта в меж-
ах судової товарознавчої експертизи [1].

При проведенні судової товарознавчої екс-
пертизи, з метою визначення ринкової вартості 
в одному з основних етапів дослідження прово-
диться аналіз ринку досліджуваного мобільного 
телефону, в конкретний період часу з метою ви-
значення ринкової ціни товару.

Змістом дослідження, що здійснюється на 
цьому етапі, є пошук експертом на первинному 
чи вторинному ринку мобільного телефону, ха-
рактеристики якого відповідають характеристи-
кам досліджуваного (тобто ідентичного об'єкта) 
або подібного, характеристики якого близькі до 
характеристик досліджуваного, але можуть мати 
деякі незначні відмінності у властивостях.
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З метою дослідження особливостей характе-
ристик мобільних телефонів і їх цінових коли-
вань первинного ринку України стосовно вторин-
ного, а також цінове співвідношення однакових 
марок з різними технічними характеристиками 
було відібрано одну марку смартфону і з кожної 
марки відокремлено по три найпоширеніших мо-
делей та розсортовано по їх ціноутворюючих ха-
рактеристиках.

Для розгляду обрано найпопулярнішу марку 
на українському ринку – іPhone.

Аналітична компанія Mixpanel опублікувала 
результати дослідження, яке вона провела, щоб 
з'ясувати, якими моделями iPhone зараз найчас-
тіше користуються.

Найпопулярнішим виявився iPhone 7. Їм корис-
туються 17,34% від усіх активних власників iPhone. 

Друге місце зайняв iPhone 6s з 13,01%, а на третьому 
знаходиться iPhone 7 Plus з 12,06%. Від нього трохи 
відстав флагман минулого року iPhone X з 12%.

Успіх нинішнього флагмана Apple вражає, 
якщо врахувати, що iPhone X був представлений 
тільки у вересні минулого року. 

Для проведення аналізу обрано моделі, які 
найпопулярніші в Україні, а саме: iPhone 7, 
iPhone 6s та флагман iPhone X інформаційні 
данні яких наведені в Таблиці 1 – Таблиці 3.

Ціновий показник первинного рикну Укра-
їни мобільного телефону iPhone7, iPhone 6s та  
iPhone X з їх розподілом відповідно до технічних 
характеристик обрано з Інтернет ресурсу – інтер-
нет-супермаркету «Rozetka.ua» [7].

При розрахунку середньої вартості вторин-
ного ринку України для iPhone 7, iPhone 6s та  

Таблиця 1
технічно-цінові данні iphone 7

показник iphone 7 
32 Gb

iphone 7 
128 Gb

iphone 7 
256 Gb

Операційна система iOS
Матеріал корпусу Алюміній
Діагональ екрана 4.7 дюйма
Тип матриці IPS
Роздільна здатність основної камери 12 Мп
Процесор Apple A10
Оперативна пам’ять 2 ГБ
Вбудована пам’ять 32 ГБ 128 ГБ 256 ГБ
Ціна первинного ринку України 13950 грн 17289 грн 18319 грн
Ціна вторинного ринку України 9329 грн 11515 грн 13550 грн

Таблиця 2
технічно-цінові данні iphone 6S

показник iphone 6S 
16 Gb

iphone 6S 
32 Gb

iphone 6S 
64 Gb

Операційна система iOS
Матеріал корпусу Алюміній
Діагональ екрана 4.7 дюйма
Тип матриці IPS
Роздільна здатність камери 12 Мп
Процесор Apple A9
Оперативна пам’ять 2 ГБ
Вбудована пам’ять 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ
Ціна на первинному ринку України відсутній відсутній відсутній
Ціна на вторинному ринку України 5595 грн 6430 грн 7720

Таблиця 3
технічно-цінові данні iphone х

показник iphone х 
64 Gb

iphone х 
256 Gb

Операційна система iOS
Матеріал корпусу Алюміній+скло
Діагональ екрана 5.8 дюйма
Тип матриці OLED (Super Retina HD)
Роздільна здатність камери Подвійна 12 Мп + 12 Мп
Процесор Apple A10
Оперативна пам’ять 3 ГБ
Вбудована пам’ять 64 ГБ 256 ГБ
Ціна на первинному ринку України 25339 грн 29916 грн
Ціна на вторинному ринку України 20414 грн 22596 грн
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iPhone X відповідно до їх технічних характе-
ристик було відібрано 20 аналогів для кожного 
з представлених смартфонів з інформаційно-ці-
нових даних ресурсів мережі Інтернет – сайту 
дошка безкоштовних оголошень «ОLX» [8]. Вар-
тість мобільних телефонів було розраховано з се-
редніх одиниць представлених в оголошеннях.

Дослідження ринку смартфонів дозволило 
встановити, що в роздрібній торговій мережі є дві 
ціни на кожну модель смартфона відповідно до 
його технічних характеристик. Першою є ціна 
первинного ринку України, нового смартфону, 
друга – вторинного ринку України, бувших в ко-
ристуванні. Також згідно вказаних вище таблиць 
можемо помітити закономірність зростання ціни 
відповідно головної технічної характеристики 
для кожного з смартфонів, якою є його вбудова-
на пам’ять. Тому визначення об’єму пам’яті у да-
ному випадку є невід’ємним фактором надання 
судовим експертом-товарознавцем відповідно 
правильної ринкової вартості щодо поставлено-
го питання до первинного або вторинного ринку 
мобільних телефонів.

Як свідчить практика при проведенні судо-
вих товарознавчих експертиз, судовому експерту 
ставляться питання стосовно ринкової вартості 
мобільних пристроїв, які можуть бути відсутні на 
споживчому ринку, але є подібні товари, що відріз-
няються за ключовим параметром, об’ємом вбудова-
ної пам’яті. Що наведено у Таблиці 1 – Таблиці 3.

Через відсутність методики чи методичних 
рекомендацій за цим напрямом дослідження 
створюються відповідні ускладнення.

З огляду на викладену інформацію було роз-
роблено коефіцієнт корегувань на основі коефі-
цієнту «гальмування» за «формулою Чілтона» на 
прикладі телефону торгової марки iPhone при 
співвідношенні вбудованої пам’яті, та запропо-

новано як підхід при визначенні вартості мобіль-
них телефонів, до розрахунку Формула 1 [6]. Роз-
рахункові данні для кожного з запропонованих 
моделей наведені у Таблиці 4 – Таблиці 6.

Ö
Ö

Ï
Ï

K1

2

1

2

= ( )                             (1)

де Ц1, Ц2 – ціна;
П1, П2 – параметри агрегатів, що порівнюються;
k – коефіцієнт гальмування.
Таким чином, при проведеному аналізу спів-

відношень ключових параметрів та цінових да-
них було розраховано коефіцієнт коригувань для 
кожного з представлених флагманів відповідно 
до його ключового параметру та запропоновано 
для використання при проведенні досліджень 
та складанні висновку експерта внаслідок від-
сутності одного з представлених мобільних теле-
фонів на споживчому ринку України.

Кінцевим результатом судового експерта при 
проведенні судових товарознавчих досліджень 
є складання висновку експерта, за результатами 
проведеної роботи.

Висновки. У зв’язку із значним розширен-
ням ринку мобільних телефонів в України, то-
варознавчі експертизи проводяться все частіше. 
Для того, щоб результати проведених дослід-
жень були реальними та об’єктивними, замовни-
ки та виконавці експертизи повинні чітко дотри-
муватися вимог законодавства.

При дослідженні обраного зразка мобільного 
телефон торгівельної марки IPhone було нагляд-
но показано, що важливою деталлю при дослі-
дженні відіграє не тільки поверхнева цілісність 
телефону і модель телефону, а і коректі технічні 
характеристики, які заздалегідь повинні буди 
надані експерту як вихідні данні, на які судовий 
експерт може опиратись при проведенні дослід-

Таблиця 4
iphone 7

Співвідношення параметрів Коефіцієнт ціни Коефіцієнт параметру Коефіцієнт гальмування
32/128 0,81 0,25 0,15
32/256 0,125 0,69 5,60
128/32 4 1,23 6,70
128/256 0,5 0,85 4,27
256/32 8 1,45 5,60
256/128 2 1,18 4,19

Таблиця 5
iphone 6S

Співвідношення параметрів Коефіцієнт ціни Коефіцієнт параметру Коефіцієнт гальмування
16/32 0,87 0,5 0,20
16/64 0,72 0,25 0,24
32/16 1,15 2 0,20
32/64 0,83 0,5 0,27
64/16 1,38 4 0,23
64/32 1,2 2 0,26

Таблиця 6
iphone х

Співвідношення параметрів Коефіцієнт ціни Коефіцієнт параметру Коефіцієнт гальмування
64/256 0,9 0,25 0,08
256/64 1,11 4 0,08
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ження і визначенні ринкової вартості мобільних 
телефонів загалом.

Проведеною апробацію співвідношень ключо-
вих параметрів та цінових даних було виведено 
коефіцієнт коригувань для кожного з представ-
лених флагманів та запропоновано для викорис-
тання при проведенні судових товарознавчих 
експертиз експертних установ.

Важливо акцентувати увагу на тому, що для 
отримання найбільш достовірної інформації 
щодо ринкової ціни аналіз ринку досліджуваних 
марок телефону необхідно проводити в конкрет-
ному регіоні (в регіоні, де стався злочин), у кон-
кретний період часу, оскільки з виходом нових 
моделей, ціна на модель випущену раніше зна-
чно зменшується. 
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МОрФОлОГІчНІ зМІНи у зарОДках В’юНа MisgurNus fossilis l.  
за ДІї аНтибІОтикІВ клаСу ФтОрхІНОлОНІВ

анотація. У статті досліджено морфологічні зміни у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу ан-
тибіотиків класу фторхінолонів бороцину та флюміквілу у концентраціях 0,1%, 0,01%, 0,05% і 0,005% 
упродовж ембріогенезу. Встановлено, що флюміквіл інтенсивніше інгібує життєздатність зародків, ніж 
бороцин при дослідженні препаратів у концентраціях 0,01%, 0,05% і 0,005% на початкових стадіях роз-
витку зародків відхилень не спостерігалось, хоча поділ на 2 бластомери за умови впливу флюміквілу від-
бувався пізніше, ніж в контролі (1,5-2 години після запліднення). Протягом наступних етапів дроблення 
поділ бластомерів нормувався. Отримані результати дозволяють припустити, що зародки в'юна на стадії 
поділу бластомерів є зручною і адекватною тест-системою для вивчення впливу різних фармакологічних, 
хімічних та біологічно активних чинників на живі об'єкти.
ключові слова: зародки в’юна, ембріогенез, бластомери, фторхінолони.
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MoRpholoGical chaNGES iN loach EMbRyo MiSGuRNuS foSSiliS l.  
uNdER ThE iNfluENcE of fToRhiNoloNS claSS of aNTibioTicS 

Summary. In the article shown morphological changes in embryos of loach Misgurnus fossilis L. under the 
action of antibiotic class fluoroquinolone, borocine and flumiqvil, in different concentrations of 0.1%, 0.01%, 
0.05% and 0.005% during embryogenesis. Shown that flumiqvil inhibition of embryos viability was more then 
borotsyn at drug concentrations of 0.01%, 0.05% and 0.005%. Abnormalities were not observed at the initial 
stages of embryos, although the division into two blastomeres occurred later than in control (1.5-2 hours after 
fertilization) under the action of flumiqvil. During the next stages of division, the blastomerization was nor-
malized. Due to some specific features of the blastomeres of loach liver, they cannot be equated to the division 
of somatic cells. Because in the early stages of embryogenesis of loach there is no synthesis of some components 
of cell mass. Preparation of cell division here characterized by the synthesis of mainly DNA, RNA, histones, 
proteins of the mitochondria, compounds rich in energy. Consequently, in the period of synchronous blastomor-
phism, a number of physicochemical processes are involved, which are related to the formation of trigger and 
regulatory mechanisms of mitosis. Since many toxic substances inhibit these cellular processes, it attracts the 
attention of researchers to the use of loach embryos as an object in a toxicological experiment. Dysregulation of 
the molecular organization of membranes or the destruction of antioxidants, as well as a number of other poor-
ly studied factors, which occur under the influence of toxic substances, can lead to increased reactions of perox-
idation and the formation of many pathological processes in the cell. Received results suggest that the embryos 
of loach Misgurnus fossilis L. at the stage of early embryogenesis is a convenient and adequate test-system for 
studying the influence of various pharmacological, chemical and biologically active factors on living objects.
keywords: loach embryos, embryogenesis, blastomeres, fluoroquinolones.

Постановка проблеми. Упродовж остан-
ніх років збільшився попит на синтетич-

ні хіміотерапевтичні препарати з огляду на 
ефективне лікування низки інфекційних за-
хворювань. Особливу групу становлять фтор-
хінолони, що пояснюється наявністю в їхніх 
молекулах атома фтору, внаслідок чого про-
являються їх нові властивості. Зокрема, деякі 
із фторвмісних речовин використовують для 
лікування захворювань центральної нервової 
системи, запальних процесів, захворювань ен-
докринної системи, онкологічних та вірусних 
захворювань [7]. Однак механізм взаємодії їх 
з ембріональною клітиною, а також ступінь 
токсичності до кінця не з’ясовані. Тому в сучас-
ній біології залишається актуальним пошук 
тест-систем, які б дозволяли адекватно оціни-
ти вплив фармакологічних засобів на організм 
людини і тварин. Застосування зародкових 

об’єктів є перспективним при дослідженні ток-
сичності низки речовин, зокрема, антибіотиків 
класу фторхінолонів. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В'юн широко використовується при дослідженні 
низки проблем в ембріологічних, хімічних, цито-
логічних та інших дослідженнях. Останнім ча-
сом вважається перспективним застосування за-
родків в'юна і в токсикологічній експертизі. Таку 
популярність зумовлює відносно коротка трива-
лість періоду ембріогенезу у цього виду, легкість 
отримання зародкових об’єктів, відсутність осо-
бливих труднощів при утриманні цих риб в лабо-
раторії і висока чутливість їх до зовнішніх впли-
вів [1; 2; 9; 10].

У в’юна, як і в інших кісткових риб, зародки 
непроникні для більшості речовин, що є серйоз-
ною перешкодою для досліджень, пов’язаних 
з дією інгібіторів, токсинів та інших речовин. 

Біологічні науки
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Тому було розроблено метод відділення бласто-
дерми від жовтка, з допомогою якого оголюється 
внутрішня поверхня клітин базального шару, 
і зародок стає доступним для проникнення всіх 
тих речовин, які не проникають в інтактний заро-
док [5]. Це дало можливість використовувати за-
родки в’юна в цілому ряді досліджень, пов'язаних 
з необхідністю препаративного отримання ізо-
льованих від жовтка зародків. Все це сприяло 
тому, що в'юн отримав широке застосування як 
лабораторна тварина. Дослідження найчастіше 
проводять тоді, коли зародок в’юна знаходиться 
на сьомій чи восьмій стадії, або так званих відпо-
відно стадіях середньої бластули (поверхня рівна, 
бластомери дрібні) чи пізньої високої бластули 
(шапочка дрібних бластомерів дещо припіднята 
над жовтком, і між базальним краєм бластодиску 
і жовтком є маленька виїмка) [4; 11].

У зв'язку з деякими специфічними особливос-
тями бластомерів у в’юна їх не можна прирівню-
вати до поділу соматичних клітин. Це пов’язано 
з тим, що на ранніх стадіях ембріогенезу в’юна 
відсутній синтез деяких компонентів клітинної 
маси [5]. Підготовка клітинного ділення тут ха-
рактеризується синтезом в основному ДНК, РНК, 
гістонів, білків мітотичного апарату, сполук, ба-
гатих енергією. Отже, в період синхронних по-
ділів бластомерів проходять фізико-хімічні про-
цеси, які призводять до формування пускових 
і регуляторних механізмів мітозу. Оскільки ба-
гато токсичних речовин інгібують саме ці клітин-
ні процеси, то це привертає увагу дослідників до 
застосування зародків в'юна як об'єкту в токсико-
логічному експерименті.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зародкові об'єкти викорис-
товують як модельну тест-систему, з допомогою 
якої можна за короткий термін отримати відповіді 
на ті чи інші питання, що цікавлять дослідника. 
Застосування зародкових об'єктів розглядають як 
перспективний прискорений метод дослідження 
токсичності речовин, оскільки за умов впливу хі-
мічних сполук змінюються концентрації речовин 
всередині зародків, швидкість біохімічних про-
цесів та величина потенціалів клітин тощо. Роз-
виток науки і техніки стимулював широке вико-
ристання нових антибактерійних засобів. Серед 
дискусійних і непростих проблем антимікробної 
хіміотерапії питання про можливість та проти-
покази застосування фторхінолонів у лікувальній 
практиці є одним з найбільш актуальних. Фторхі-
нолони – велика група антимікробних препаратів 
з класу хінолонів. Це високоефективні синтетичні 
хіміотерапевтичні засоби широкого спектру дії, 
з переважаючою антибактеріальною активністю, 
загальнорезобтивною дією і фармакокінетикою, 
що забезпечує високу ступінь біодоступності, до-
бре проникнення в органи, тканини, біологічні 
рідини. Відомо, що фторхінолони утворюють хе-
латні комплекси з катіонами кальцію та магнію 
[7; 11]. Важливими властивостями фторхінолонів 
є широкий спектр дій, активність по відношенню 
до мікроорганізмів, стійких до препаратів інших 
класів та висока клінічна ефективність при від-
сутності належного терапевтичного ефекта інших 
антимікробних засобів. 

З огляду на це, застосування зародків в’юна, 
як тест-систем для дослідження впливу фтор-

хінолонів на розвиток та виживання зародків 
в’юна Misgurnus fossilis L. набуває теоретичного 
та практичного інтересу.

Мета роботи. Мета роботи полягала у з’ясу-
ванні впливу антибіотиків фторхінолонового 
ряду на розвиток та виживання зародків в’юна 
Misgurnus fossilis L. Для досягнення цієї мети 
у роботі вирішували наступні завдання: з’ясувати 
вплив бороцину та флюміквілу на розвиток 
та виживання зародків в’юна Misgurnus fossilis 
L. у концентраціях 0,1%, 0,01%, 0,05% і 0,005%.

Виклад основного матеріалу. Об’єктом на-
ших досліджень були зародки прісноводної риби 
в’юна Misgurnus fossilis L. В’юн широко викорис-
товується у дослідженнях ряду проблем сучасної 
біології розвитку, в тому числі в ембріологічних, 
біохімічних, цитологічних та інших досліджен-
нях [3; 4; 8]. Відносно коротка тривалість періоду 
ембріогенезу в цього виду, легкість одержання 
статевих клітин і відсутність особливих трудно-
щів в утриманні цих риб у лабораторії поясню-
ють його популярність [3].

Для проведення експерименту використову-
вались яйцеклітини і зародки в’юна Misgurnus 
fossilis L., які отримували за методикою Нейфа-
ха А. [6]. У лабораторних умовах риб утримува-
ли в холодильнику при температурі +4+5°С. Для 
отримання ікри самкам внутрішньом’язово вво-
дили 500 міжнародних одиниць хоріогонічного 
гонадотропіну. Овуляція наступала через 36 го-
дин при температурі +19+20°С.

Ікру в'юна запліднювали в штучних умо-
вах в чашках Петрі при температурі 20-
21°С. У чашки розкладали по 30 ікринок. Дослі-
ди на виживання проводили із антибіотиками 
фторхінолонового типу бороцин і флюміквіл 
у концентраціях 0,1%, 0,01%, 0,05% і 0,005%, 
протягом 5 діб від дня запліднення до 10 діб піс-
ля вилуплення. Середовище інкубації змінюва-
ли кожного дня.

У зародків в'юна, що розвивались у середови-
щі Гольтфретера, через годину розвитку відбу-
вався поділ на два бластомери. Стадії розвитку 
визначали по таблицях нормального розвитку 
в'юна [5]. Через кілька секунд після запліднен-
ня у контролі жовткова оболонка відділялась 
від поверхні ядра з утворенням перивітеліново-
го простору. Паралельно формувався цитоплаз-
матичний горбик. Після 1 години інкубації спо-
стерігався поділ на 2 бластомери (рис. 1), через 
1,5 години – на 4 бластомери і т.д. 

 

рис. 1. Морфологічний розвиток зародків  
(б – бластомери)
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Через 5 годин після запліднення наставала ста-
дія морули, а ще через годину починалося форму-
вання бластули зародків в'юна. Через 10 годин піс-
ля запліднення відбувався процес гаструляції. На 
22 стадії (через 22 години 42 хвилини після заплід-
нення) спостерігалась поява третьої пари сомітів 
тулуба (в цей час мезодермальні валики почина-
ють розпадатися на окремі клітини). На 36 стадії 
розвитку (через 48 годин 32 хвилини) формується 
орган приклеювання (рис. 2), в хвостовій мезодер-
мі більше 10 сомітів. На цій стадії починається піг-
ментація очей, але тіло ще не пігментоване. Зарод-
ки енергійно рухаюся всередині оболонок.

На 39 стадії (2 доби після вилуплення) спосте-
рігається поява зачатків вусиків (рис. 3). В тілі на 
цей час починають утворюватися пігментовані 
клітини, а очі вже помітно пігментовані. Через 
49-51 години після запліднення наступає стадія 
вилуплення, і ще не сформовані личинки при-
кріплюються з допомогою органу приклеювання 
до поверхні чашки. Через добу після вилуплення 
у в'юнів збільшувалась довжина тіла, встановлю-
вався еритроцитарний кровообіг, починалася за-
кладка зовнішніх зябер. Передличинкова стадія 
завершувалася через 10 годин після вилуплення.

Присутність в інкубаційному середовищі боро-
цину 0,001% викликала порушення нормального 
розвитку зародків, хоча збільшення періоду синх-
ронних дроблень не спостерігалося. На рис. 4, 
А зображено зародок на стадії 2 бластомерів (че-

рез 1 годину 17 хв після запліднення), а також по-
мітна закладання борозни наступного поділу, що 
відповідає таблицям нормального розвитку [19]. 
Протягом наступних поділів також непомітно па-
тологічних змін в морфології зародка: на 23 стадії 
(через 23 години після запліднення) з'являються 
5 і 6 пари сомітів тулуба, а також помітні зачат-
ки очей (рис. 4 Б). Але вже на пізніших стадіях, 
коли в зародка можна розрізнити частини тіла 
(36-37 стадії), помітний. Морфологічний вплив 
присутності бороцину 0,001% в інкубаційному се-
редовищі. Зокрема, через 48 годин 50 хв розвитку 
(37 стадія) спостерігалися такі порушення, як де-
формація і слабка пігментація очей, зменшення 
розмірів голови (рис. 5, А), викривлення хребта 
в області жовткового мішка (рис. 5, Б).

Після вилуплення (через 99 годин 28 хв) на 
39 стадії у зародків, що розвивалися в присутнос-
ті бороцину 0,001%, більш виражена деформація 
поверхні тіла, голови, очей (рис. 6).

У присутності фторхінолону флюміквілу в кон-
центрації 0,01% морфологічні зміни більш вира-
жені, причому препарат починає помітно вплива-
ти вже з самого початку розвитку зародків.

Так, присутність флюміквілу в середовищі 
спричинювала збільшення періоду синхронних 
дроблень (рис. 7, А): через 1 годину 23 хвилини, 
коли в нормальних умовах триває другий поділ, ці 
зародки все ще знаходилися на стадії двох бласто-
мерів. Але на пізніших стадіях період дроблення 

  
рис. 2. 36 стадія – стадія перед вилупленням  

(48 година 32 хвилина розвитку)
рис. 3. 39 стадія розвитку  

(99 година після запліднення)

     а           б
рис. 4. розвиток зародка на стадії в присутності бороцину 0,001% (а) 2-х бластомерів;  

(б) на 23 стадії (через 23 години після запліднення)
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нормується на 23 стадії. Не спостерігають морфо-
логічних порушень (рис. 7, Б). Але, як і у випадку 
з бороцином, найкраще помітні зміни, коли заро-
док знаходиться на пізніших стадіях розвитку. 

Через дві години після вилуплення (99 годин 
28 хв після запліднення; 39 стадія) спостерігаєть-
ся деформація очей, поверхні тіла, викривлення 
кінчика хвоста (рис. 8).

Морфологічні відхилення проявлялися також 
на стадії вилуплення. Деякі зародки на цій ста-
дії не могли вилупитись, і навіть через 2-3 доби 
після вилуплення зародків в спостерігалися сер-
цебиття, рухи тіла.

Личинки в'юна, які розвивалися за нормальних 
умов, були рухливими, з подовгастою формою тіла, 

      а         б
рис. 5. зародок під впливом бороцину 0,001% (а) на 37 стадії розвитку;  

(б) викривлення хребта у жовтковій області

 

рис. 6. розвиток зародків в'юна на 39 стадії,  
за впливу бороцину 0,001%

 

     а         б
рис. 7. розвиток зародка під впливом флюміквілу 0,01% (а) на стадії 2-х бластомерів  

через 1 год 23 хв після запліднення (б) через 22 год 52 хв після запліднення (23 стадія)

 
рис. 8. пошкодження кінчика хвоста за впливу 

флюміквілу (0,01%) на 39 стадії розвитку

розвиненими плавцями та зябрами, вираженою 
пігментацією. Жовтковий міхур на цій стадії був 
в нормі відсутній. Личинки, які розвивалися у при-
сутності в інкубаційному середовищі досліджуваних 
фторхінолонів, мали аномалії розвитку (рис. 9–12).

У більшості мутантів через 1-2 доби після ви-
луплення спостерігалися викривлення хребта 
чи хвостового відділу, деформація кісток черепа 
та збільшення розмірів голови, значний набряк 
черевної порожнини, недорозвинені плавці, зя-
бра, вусики. Личинки були малорухливими, в де-
котрих порушувалась координація рухів. У дея-
ких особин були відсутні зачатки очних бокалів. 
Через 4-5 діб після вилуплення (на 40 стадії) в де-
яких з них були відсутні зачатки зовнішніх зябер 
або з'являлися вони лише на одному боці тіла.
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Такі аномалії спостерігалися приблизно в 20% 
зародків при 0,01% концентрації препарату, 
у 15% – при 0,05% концентрації і близько 35% – 
при 0, 005% концентрації бороцину. Решта тва-
рин, в яких не спостерігалися виражені аномалії 
розвитку, також були малорухливими, їх шкіра 
була слабше пігментована в порівнянні з контр-
олем (5%, 10% і 0% відповідно до концентрації).

Важливо відмітити, що при нижчій концентра-
ції препарату 0,005% спостерігалася більша кіль-
кість ембріонів із затримкою розвитку (25%) в по-
рівнянні з вищою концентрацією препарату 0,01% 
(10%). Це можна пояснити тим, що при нижчій 
концентрації препарату виживає більша кількість 
ембріонів, незалежно від стану розвитку.

Висновки та перспективи дослідження. 
У результаті наших досліджень ми зробили ви-
сновки, що флюміквіл інтенсивніше інгібує жит-
тєздатність зародків в’юна, ніж бороцин. При 
дослідженні препаратів у концентраціях 0,01%, 
0,05% і 0,005% на початкових стадіях розвитку 
зародків відхилень не спостерігалось, хоча по-
діл на 2 бластомери за умови впливу флюміквілу 
відбувався пізніше, ніж в контролі (1,5-2 години 
після запліднення). Протягом наступних етапів 
дроблення поділ бластомерів нормувався. 

У зв'язку з деякими специфічними особливос-
тями бластомерів у в'юна їх не можна прирівню-
вати до поділу соматичних клітин. Це пов'язано 

  
рис. 9. розвиток зародків в'юна в контролі рис. 10. розвиток зародків за впливу бороцину 

(0,01%)

  
рис. 11. розвиток зародків в'юна  
в присутності бороцину (0,05%)

рис. 12. розвиток зародків в'юна  
в присутності бороцину (0,001%)

з тим, що на ранніх стадіях ембріогенезу в'юна 
відсутній синтез деяких компонентів клітинної 
маси. Підготовка клітинного ділення тут харак-
теризується синтезом в основному ДНК, РНК, 
гістонів, білків мітотичного апарату, сполук, 
багатих енергією. Отже, в період синхронних 
дроблень бластомерів проходить ряд фізико-хі-
мічних процесів, які стосуються формування пус-
кових і регуляторних механізмів мітозу. Оскіль-
ки багато токсичних речовин інгібують саме ці 
клітинні процеси, то це привертає увагу дослід-
ників до застосування зародків в'юна як об'єкту 
в токсикологічному експерименті. Порушення 
молекулярної організації мембран чи руйнуван-
ня антиоксидантів, як і ряд інших маловивчених 
факторів, що відбувається під впливом токсич-
них речовин, можуть призвести до посилення 
реакцій перекисного окиснення і формування 
багатьох патологічних процесів в клітині. 

Зародки в'юна Misgurnus fossilis L. вияви-
лись досить чутливими до сторонніх впливів, 
зокрема впливу антибіотиків фторхінолонового 
ряду бороцину та флюміквілу у концентраціях 
0,1%, 0,01%, 0,05% і 0,005%. Виходячи з цього, 
можна вважати, що зародки в'юна на стадіях 
поділу бластомерів є зручною і адекватною тест-
системою для вивчення впливу різних фармако-
логічних, хімічних та біологічно активних чин-
ників на живі об'єкти.
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ДОСлІДжеННя та аНалІз СклаДу траВ’яНОГО пОкриВу  
ФІтОцеНОзІВ М. ВІННиця На приклаДІ ОкреМих ДІляНОк  

лІСОпарку та бОтаНІчНОГО СаДу ВНау
анотація. Оскільки трав’яниста рослинність є одним з найпластичніших елементів лісів і першою реа-
гує на зміни природного середовища, тому ми вирішили виявити зміни у структурі і динаміці трав’яного 
покриву лісових екосистем в умовах комплексного антропогенного впливу на прикладі ботанічного саду 
«Поділля» та лісопарку м. Вінниця. Нами виявлено, що в лісових екосистемах проходить трансформація 
трав'яного покриву у злаково-рудеральні ксерофітні угруповання, що зумовлено впливом комплексу не-
гативних біотичних і абіотичних факторів – антропогенного порушення лісорослинних умов, ослаблення 
насаджень, рекреаційно-техногенного зрідження деревного намету, геліофітизації та ксерофітизації умов 
лісу, що спричиняє рудералізацію, адвентизацію трав'яного покриву. 
ключові слова: живий надґрунтовий покрив, фітоценоз, рекреаційна дигресія, антропогенний вплив, 
фітоасоціація, проективне покриття.

Matusiak Mikhailo
Vinnytsia National Agrarian University

RESEaRch aNd aNalySiS of ThE coMpoSiTioN hERbal cREaTioN  
of phyTocENSoSiS M. viNNyTSya by ExaMplE of iNdividual paRTS  

of foREST paRk aNd boTaNical GaRdEN vNau
Summary. Since herbaceous vegetation is one of the most plastic elements of the forest and the first one re-
sponds to changes in the natural environment, we decided to detect changes in the structure and dynamics of the 
grass cover of forest ecosystems under conditions of complex anthropogenic impact on the example of the botani-
cal garden «Podillya» and the forest park in the city Vinnytsia. In the course of the research, we found that at the 
accounting registration area number 1 the largest coverage is observed 12.04 and is 35%, and the lowest 18.06 – 
10%. At the registration area number 2, the total coverage on 12.04 amounted to 40%, and as of 18.06 – 60%, 
that is, there is an increase in plants at the site, which indicates a low level in plant plutonium within the area.  
At the registration area 5, we found that the total projective coverage of 09.04 was 35%, 14.05 was a favorable pe-
riod for these plant groups and was the largest (50%), and 17.06 phytocenoses went down and amounted to 20%.  
This process is associated with an increase in the vititopivity of living aboveground cover, due to an increase in 
the number of visitors and low throughput of individual sections of the botanical garden VNAU. We found that 
forest ecosystems undergo transformation of grass cover in grass-ruderal xerophytic groups due to the influence 
of a complex of negative biotic and abiotic factors – anthropogenic violation of forest vegetation conditions, plant-
ing weakening, recreational and man-made liquefaction of tree tents, heliophilization and xerophytization of 
forest conditions, which leads to reralization, adventitia of the grass cover. Anthropogenic changes in ecological 
regimes determine the domination of species that are more tolerant to transformed forest-based conditions.
keywords: live surface cover, phytocenosis, recreational division, anthropogenic influence, phyto-association, 
projective cover.

Постановка проблеми. Приміські ліси 
відіграють важливу роль у забезпечен-

ні рекреаційних потреб населення. Зростаюче 
рекреаційне навантаження на приміські ліси 
може призвести до незворотних змін у їхньо-
му складі та до унеможливлення виконання 
ними своїх екологічних функцій. Основними 
наслідками рекреаційного використання лісів 
є деградація рослинного покриву і його біо-
тичних властивостей. В зв’язку з цим для три-
валого рекреаційного використання примісь-
ких лісів важливим видається комплексний 
підхід при вивченні вказаних наслідків. Тому 
дослідження динаміки трав’яного покриву на 

різних стадіях дигресії є надзвичайно акту-
альним [8].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням трав’яної рослинності і флори 
лісових насаджень займалися такі науковці як: 
Я.П. Дідух та ін. (1987, 2003, 2008); В.П. Шлапак 
(1991); В.В. Лавров та ін. (1996, 1998); В.П. Шла-
пак та ін. (1999), І.А. Чемерис (2007); Ю.Ю. Гайо-
ва (2010, 2015). 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В процесі дослідження 
планувалося виявити вплив рекреаційної діяль-
ності на стан та видову різноманітність живого 
надґрунтового покриву в умовах м. Вінниці.
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Мета статті. Головною метою нашої роботи 

було дослідження та аналіз еколого-ценотичної 
структури трав’яного покриву лісових екосистем 
Вінниччини. 

Виклад основного матеріалу. Основними 
наслідками рекреаційного використання лісів 
є деградація рослинного покриву, що розглядаєть-
ся як антропогенний фактор, вплив якого прояв-
ляється не лише на рекреаційних територіях, але 
й в урбанізованих зонах [5]. Рекреаційний вплив 
на лісові екосистеми призводить до якісної пере-
будови фітоценозів, повітряного і температурного 
режимів, зростання щільності, зменшення водо-
проникності, зміни ряду хімічних параметрів 
ґрунту, зокрема вмісту гумусу, що відповідно по-
значається на біотичній складовій екосистеми [4].

З метою оцінки динаміки розвитку трав’яного 
покриву нами проведено дослідження особли-
востей розвитку фітоасоціацій у відділі флори 
Ботанічного саду «Поділля» ВНАУ та лісопарку  
м. Вінниці [3]. При цьому було проведено обсте-
ження основних ділянок лісових асоціацій, які 
створені як чистими лісовими культурами, так 
і змішаними насадженнями, які включають де-
кілька порід. Загальний вигляд трав’яного по-
криву на ділянці № 1 зображено на рис. 1.

Характеристика фітоценозу ділянки № 1 із 
грабовим насадженням на обліковій площадці 
1 наведена у таблиці 1.

З таблиці 1 видно, що найбільше загальне 
покриття спостерігається 12.04 і становить 35%, 
а найменше 18.06 – 10%. Ранньою весною ане-
мона жовтицева була присутня на дослідній ді-
лянці – 20%, а влітку – зникла; осока волосиста 
становила 10%, а стала – 5%; фіалка триколір-
на залишилася без змін – 5%; перстач рідко, але 
зустрічався на ділянці, а підмаренник чіпкий 
з’явився аж у кінці весни.

Таблиця 1
Динаміка трав’яного покриву на обліковій площадці (ботанічний сад ВНау)

Облікова 
площадка 

№
Вид (укр./лат.) назва

Дата проведення обліку /  
проективне вкриття за видами, %

12.04.18 15.05.18 18.06.18
Ділянка № 1, грабове насадження

1

Анемона жовтецева / Anemone narcissiflora L. 20 10 –
Осока волосиста / Carex pilosa Scop. 10 5 5
Фіалка триколірна / Viola tricolor L. 5 5 5

Перстач / Potentilla L. + 5 +
Підмаренник чіпкий / Galium aparine L. – + +

Всього 35 25 10
Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Динаміка трав’яного покриву на обліковій площадці (ботанічний сад ВНау)

Облікова 
площадка 

№
Вид (укр./лат.) назва

Дата проведення обліку /  
проективне вкриття за видами, %

12.04.18 15.05.18 18.06.18
Ділянка № 1, грабове насадження

2 

Анемона дібровна / Anemone nemorosa 15 5 +
Яглиця звичайна / Aegopodium podagraria L. 15 45 55

Перстач / Potentilla L. 10 5 +
Підмаренник чіпкий / Galium aparine L. – 5 5

Всього 40 60 60
Джерело: розроблено автором

 
рис. 1. загальне покриття трав’яного покриву 

на ділянці № 1 (ботанічний сад ВНау)
Джерело: розроблено автором

У таблиці 2 наведена характеристика рослин-
них угруповань ділянки № 1 із грабовим наса-
дженням на обліковій площадці 2.

Згідно таблиці 2, ми виявили, що загальне по-
криття на 12.04 становило 40%, а на 18.06 – 60%, 
тобто спостерігається збільшення рослин на облі-
ковій площадці 2. Проективне покриття анемони 
дібровни на початку обліку було 15%, а в кінці була 
в наявності, тобто зникала; яглиця звичайна ста-
новила 15%, а стала – 55%; перстач становив 10%, 
а в кінці обліку почала кількість його рослин змен-
шуватися; підмаренник чіпкий з’явився аж 15.05.

У таблиці 3, наведена характеристика фітоце-
нозу ділянки № 1 із грабовим насадженням на 
обліковій площадці 3.
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Таблиця 3
Динаміка трав’яного покриву на обліковій площадці (ботанічний сад ВНау)

Облікова 
площадка 

№
Вид (укр./лат.) назва

Дата проведення обліку /  
проективне вкриття за видами, %

12.04.18 15.05.18 18.06.18
Ділянка № 1, грабове насадження

3

Перстач / Potentilla L. 30 10 –
Анемона дібровна / Anemone nemorosa 20 5 –

Яглиця звичайна / Aegopodium podagraria L. 10 50 70
Осока волосиста / Carex pilosa Scop. 5 5 5

Підмаренник чіпкий / Galium aparine L. – 5 5
Всього 65 75 80

Джерело: розроблено автором

Таблиця 4
Динаміка трав’яного покриву на обліковій площадці (лісопарк м. Вінниці)

Облікова 
площадка 

№
Вид (укр./лат.) назва

Дата проведення обліку /  
проективне вкриття за видами, %

15.04.18 17.05.18 20.06.18
Ділянка № 2, насадження берези з грабом

1

Анемона дібровна / Anemone nemorosa 15 5 –
Кропива глуха / Lamium album 10 20 35

Підмаренник чіпкий / Galium aparine L. 5 45 10
Ряст / Corydalis solida + – –

Медунка темна / Purmonaria obscura Dumort. + 5 10
Осока волосиста / Carex pilosa Scop. + + +

Всього 30 75 55
Джерело: розроблено автором

Таблиця 5
Динаміка трав’яного покриву на обліковій площадці (лісопарк м. Вінниці)

Облікова 
площадка № Вид (укр./лат.) назва

Дата проведення обліку /  
проективне вкриття за видами, %

15.04.18 17.05.18 20.06.18
Ділянка № 2, насадження берези з грабом

3

Підмаренник чіпкий / Galium aparine 
L. 25 15 5

Перстач / Potentilla L. 5 + +
Ряст / Corydalis solida + – –

Кропива глуха / Lamium album + 10 10
Всього 30 25 15

З даних таблиці 3, видно, що загальне по-
криття фітоценозу від початку до кінця обліку 
збільшується від 65% до 80%. 12.04 найбільше 
проективне покриття було таких рослин як: 

 

рис. 2. загальне покриття рясту порожнистого 
на ділянці № 2 (лісопарк м. Вінниці)

Джерело: розроблено автором

перстач (30%) і анемона дібровна (20%), най-
менше – осоки волосистої (5%), а підмаренник 
чіпкий ще не з’явився. На 14.06 відбулися ра-
дикальні зміни, найбільше було яглиці зви-
чайної (70%), осоки волосистої і підмаренника 
чіпкого по 5%, а перстач і анемона дібровна 
взагалі зникли.

У таблиці 4, наведена характеристика фітоце-
нозу ділянки № 2 із насадженням берези з гра-
бом на обліковій площадці 1.

Із таблиці 4, видно, що найбільше загальне 
проективне покриття становило 17.05 (75%), а 
найменше – 15.04 (30%). На початку обліку ане-
мони дібровни (15%) і кропиви глухої (10%) було 
найбільше, а найменше – рясту, медунки темної 
і осоки волосистої. 17.05 підмаренника чіпкого 
було найбільше (45%), ряст – зник, а осока воло-
систа рідко зустрічалася. На 20.06 кропиви глу-
хої спостерігалося найбільше (35%), а підмарен-
ник чіпкий вже становив 10% і медунка темна 
також 10%, а анемона дібровна – зникла.

У таблиці 5 наведена характеристика фітоце-
нозу ділянки № 2 із насадженням берези з гра-
бом на обліковій площадці 3.
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З таблиці 5, видно, що найбільше загальне 
проективне покриття спостерігається на початку 
проведення обліку, що становить 30%, а у кінці 
обліку становило – 15%. На 15.04 підмаренника 
чіпкого було найбільше – 25%, а ряст і кропива 
глуха рідко зустрічалися. 

У таблиці 6, наведена характеристика фітоце-
нозу ділянки № 3 із насадженням бука і ділянки 
№ 4 із ялиновим насадженням.

З даних таблиці 6, можна сказати, що у буко-
вому і ялиновому насадженні трав’яний покрив 
відсутній, а у насадженні бука зустрічається під-
ріст клена польового і сходи бука. Відсутність 
трав’яного покриву у даних типах насаджень по-
яснюється незначною кількістю фотосинтетично 
активної радіації, яка проходить через намет дере-
востану, внаслідок значної зімкнутості крон та ті-
невитривалості вище згаданих деревних порід. 

У таблиці 7, наведена характеристика рос-
линних угруповань ділянки № 5 із насадженням 
дуба звичайного на обліковій ділянці 1.

Згідно таблиці 7, видно, що на початку облі-
ку трав’яний покрив відсутній, а 14.06 загальне 
проективне покриття становило 30%, із яких всі 
30% займав орляк звичайний, а 14.05 – 20%, із 
яких 15% – бальзаміну і 5% – гравілату міського.

У таблиці 8, наведена характеристика фітоце-
нозу ділянки № 5 із насадженням ясена з модри-
ною на обліковій ділянці 2.

Із даних таблиці 8, ми бачимо, що загальне про-
ективне покриття 09.04 становило 35%, 14.05 був 
сприятливий період для даних рослинних угрупо-
вань і становило найбільше (50%), а 17.06 фітоце-
ноз пішов на спад і складав лише 20%.

Висновки і пропозиції. Таким чином, осо-
бливості еколого-ценотичної структури трав’я-

  

рис. 3. загальне покриття трав’яного покриву 
на ділянці 2 (ботанічний сад ВНау)

Джерело: розроблено автором

рис. 4. загальне покриття орляка звичайного  
на ділянці 5 (ботанічний сад ВНау)

Джерело: розроблено автором

Таблиця 6
Динаміка трав’яного покриву на обліковій площадці (ботанічний сад ВНау)

Облікова 
площадка 

№
Вид (укр./лат.) назва

Дата проведення обліку /  
проективне вкриття за видами, %

10.04.18 12.05.18 16.06.18
Ділянка № 3, букове насадження

1 Трав’яний покрив – – –
Підріст клена польового, сходи бука – – +

Ділянка № 4, ялинове насадження
1 Трав’яний покрив – – –

Всього – – +
Джерело: розроблено автором

Таблиця 7
Динаміка трав’яного покриву на обліковій площадці (лісопарк м. Вінниці)

Облікова 
площадка 

№
Вид (укр./лат.) назва

Дата проведення обліку /  
проективне вкриття за видами, %

09.04.18 14.05.18 14.06.18
Ділянка № 5, насадження дуба звичайного

1
Густий підлісок бузини; густий підріст клена – + +

Орляк звичайний / Pteridium aquilinum – 15 30
Гравілат міський / Geum urbanum L. – 5 +

Всього – 20 30
Джерело: розроблено автором
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Таблиця 8
Динаміка трав’яного покриву на обліковій площадці (ботанічний сад ВНау)

Облікова 
площадка 

№
Вид (укр./лат.) назва

Дата проведення обліку /  
проективне вкриття за видами, %

09.04.18 14.05.18 17.06.18
Ділянка № 5, насадження ясена з модриною

2
Підмаренник чіпкий / Galium aparine L. 20 20 5

Осока волосиста / Carex pilosa Scop. 10 25 15
Анемона жовтецева / Anemone narcissiflora L. 5 5 5

Всього 35 50 20
Джерело: розроблено автором

ного покриву досліджених лісових екосистем 
Вінниччини вказують на те, що комплексне ан-
тропогенне навантаження істотно впливає на 
зміну фітоценозу через зміну екологічних умов 
(надлишкове освітлення внаслідок зрідження 
деревостану, недостатня зволоженість), пошко-
дження, знищення рослин та експансію рудеран-
тів і адвентивних видів, які витісняють папороті 
та мохи. В умовах ботанічного саду та лісопарку 
м. Вінниці більшість досліджених ділянок харак-
теризуються задовільною різноманітністю видів 
живого надгрунтового покриву. Нами встанов-

лено, що ділянки, які знаходяться під наметом 
листяних деревостанів, характеризуються біль-
шою різноманітністю трав’янистих рослин, лише 
у ялинових і букових деревостанах трав’яний по-
крив майже відсутній, через значну затіненість 
грунтової поверхні у даних деревостанах. В по-
дальшому планується проводити спостереження 
за даними обліковими ділянками з метою вияв-
лення змін різноманітності трав’яного покриву 
та визначення ступеня рекреаційної дигресії 
в умовах антропогенного навантаження на лісо-
ві екосистеми. 
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«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
Федорченко О.О., крайнюков О.О.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

заСтОСуВаННя МехаНІзМу кОМпеНСацІї НеГатиВНОГО ВплиВу  
хІМІчНОГО пІДприєМСтВа На НаВкОлишНє СереДОВище

анотація. Представлено результати еколого-токсикологічної оцінки якості атмосферного повітря у 
межах функціонування хімічного підприємства та проведення розрахунку екологічного податку за 
забруднення атмосферного повітря. Підприємство ПРАТ «Харківський коксовий завод» знаходить-
ся в Основ’янському районі м. Харків. Для проведення дослідження було обрано 5 ділянок, де улітку 
2018 року було здійснено відбір зразків листя Bétula péndula. Згідно з розрахунками співвідношення 
хлорофілів a і b встановлено, що стан якості атмосферного повітря в межах дії підприємства ПРАТ «Хар-
ківський коксовий завод» неоднорідний. Мінімальні значення Cl а/Cl b зафіксовані на ділянках № 1 та 
№ 2. Така особливо несприятлива ситуація склалася в тих місцях, де знаходяться великі підприємства 
(зокрема ПРАТ «Харківський коксовий завод» та ПАТ ХЛФЗ «Червоний хімік»), додатково проходять ав-
тодороги з інтенсивним рухом та є вплив забруднюючих речовин від залізничної дороги. Максимальне 
значення Cl а/Cl b зафіксовано на ділянці № 3, що характеризує її як найчистіший район. Розрахунок 
екологічних податків за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерела-
ми забруднення здійснювався відповідно до Розділу VIII Податкового кодексу України й у результаті 
розрахунків становив 847686,8 грн.
ключові слова: хлорофіл, якість повітря, хімічне підприємство, забруднення, податки.
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applicaTioN of ThE MEchaNiSM of coMpENSaTioN of NEGaTivE iNfluENcE 
of chEMical ENTERpRiSES oN ThE ENviRoNMENT

Summary. The results of ecological and toxicological assessment of the quality of atmospheric air within 
the limits of the functioning of the chemical enterprise and the calculation of the environmental tax for pol-
lution of atmospheric air are presented. Enterprise PRAT "Kharkov coke plant" is located in Osnovyansky 
district of Kharkiv. In the company's emissions, substances such as nitric oxide, ammonia, sulfur dioxide, 
carbon monoxide, hydrogen sulfide, benzene, phenol, hydrogen cyanide and substances in the form of sus-
pended solid particles of undifferentiated composition that exceeded the thresholds for capture at the state 
level were identified. Five sites were selected for research, in the summer of 2018, the selection of specimens 
of birch leaves (Bétula péndula) was selected. This location of the sites allowed to fully cover the territory 
around the investigated enterprise. The leaves were taken in early June, in July and August, all samples 
were taken at the same height. According to calculations, the correlation of chlorophylls a and b shows that 
the state of the quality of atmospheric air within the enterprise PRAT "Kharkiv coke plant" is not homoge-
neous. The reduction of the ratio of the content of chlorophylls a and b is considered an indicator of plant 
stress. During the work it was recorded that the ratio of chlorophyll a and b at polling stations number 
1 and number 2 was minimal in all experimental months. This indicates that bioindicators in the study are-
as were under strong anthropogenic influence. This particularly unfavorable situation has occurred in those 
places where there are large enterprises (in particular, PRAT "Kharkiv coke plant" and PJSC "Khrushkiy 
chemik"), additionally pass highways with intensive traffic and the influence of pollutants from the rail-
road. The maximum value Cl a / Cl b is fixed at area number 3, which characterizes it as the cleanest area. 
Since there is a likelihood of the development of harmful effects on the health of people living in the area 
of the operation of the enterprise, the calculation of environmental tax as a mechanism for compensating 
the negative impact of the chemical enterprise on the quality of atmospheric air. The calculation of environ-
mental taxes for the emission of pollutants into the air by stationary sources of pollution was carried out 
in accordance with Section VIII of the Tax Code of Ukraine and as a result of the calculations amounted to 
UAH 84,786.88.
keywords: chlorophyll, air quality, chemical enterprise, pollution, taxes.
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Постановка проблеми. Новий етап у роз-
витку економіки природокористування без-

посередньо пов’язаний з перебудовою управління 
економікою. На цьому етапі основним завданням 
економіки природокористування є розробка ді-
йового економічного механізму управління гос-
подарською діяльністю, фінансово-економічних 
заходів, податків, які зробили б невигідним для 
об’єднань, підприємств і організацій неекономне 
витрачання природних ресурсів і пошкодження 
навколишнього природного середовища.

Фінансово-економічні методи регулювання 
в ринкових умовах значно ефективніші від пря-
мого адміністративного регулювання. Система 
адміністративних обмежень і заборон, супереч-
ливе накладання часто формальних штрафів за 
порушення чинних норм врешті-решт виявилась 
неефективною. Головним фінансово-економіч-
ним важелем має стати обов’язковий достатньо 
великий економічний податок за використання 
і пошкодження основних природних ресурсів – 
води, повітря, ґрунту, надр, рослинного і тварин-
ного світу, порушення біосистем.

У сучасних умовах широкомасштабного по-
шкодження біосфери екологічний добробут по 
відношенню до матеріального в шкалі ціннос-
тей виходить на перший план, хоча не всі члени 
суспільства це повністю усвідомили. Тому мож-
на вважати цілком закономірним, що введення 
екологічного податку за використання і пошко-
дження природних ресурсів у ряді випадків при-
веде до деякого підвищення вартості продукції. 
Воно буде компенсуватись підвищенням якості 
навколишнього природного середовища та лікві-
дацією шкідливого для здоров’я людини хімічно-
го забруднення продуктів харчування та інших 
небезпечних змін стану довкілля.

Обґрунтування розміру податку за використан-
ня та пошкодження природних ресурсів і розробка 
методів його визначення в нинішній час стає од-
ним з першочергових завдань економіки природо-
користування. При цьому потрібен новий соціаль-
но-екологічний підхід, який одночасно враховував 
би соціальні, економічні й екологічні вимоги. При 
встановленні такого податку деякою мірою може 
враховуватись економічна оцінка ресурсів, визна-
чена за обсягами трудовитрат на їх залучення в сус-
пільне виробництво, ефекту від їх використання 
в процесі виробництва і прогнозу витрат на їх від-
новлення (якщо це можливо) або на відшкодування 
збитків, завданих довкіллю при їх використанні. 
Проте головним критерієм при встановленні еко-
логічного податку повинно бути співвідношення 
потреб для суспільства відповідного природного ре-
сурсу і можливостей природи щодо їх «безболісного» 
задоволення (тобто оцінка попиту і пропозиції).

Ряд експертів переконані в ефективності такого 
фінансового інструменту, як податки, у вирішенні 
проблем у сфері охорони навколишнього середови-
ща: «Існування фінансових інструментів пов’язане 
з необхідністю «інтерналізації витрат», які є наслід-
ком негативного впливу діяльності одних суб’єктів 
на добробут інших (негативні соціальні екстерна-
лії) або на стан навколишнього природного середо-
вища (негативні екологічні екстерналії). Податки 
стали першим в історичному плані фінансовим 
інструментом, призначенням якого була компен-
сація таких витрат» [1]. Ефект податків, що вико-

ристовуються як механізм охорони навколишньо-
го середовища, зорієнтований головним чином на 
відшкодування збитків, що спричинені діяльністю 
підприємств на навколишнє природнє середови-
ще. А. Пігу у праці «Економічна теорія добробуту» 
[2] запропонував запровадити податок, який би до-
рівнював граничній (маржинальній) оцінці збит-
ку, який заподіяв окремий суб’єкт для навколиш-
нього середовища. Із запровадженням механізму 
компенсації витрат ціни реалізації продукції зрос-
тають, а обсяги виробництва, відповідно, скорочу-
ються до оптимального рівня [3]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Набутий у світовій практиці досвід і об’єктивно 
сформовані орієнтири природоохоронної політики 
показують, що при вирішенні питань щодо удо-
сконалення природокористування в нашій держа-
ві прогресивною формою регулювання може бути 
єдина система оподаткування і платежів. В цьому 
питанні необхідно провести податкову реформу, 
суть якої полягає в поступовому переході від існую-
чого штрафування до прямого природоресурсного 
оподаткування. До того ж, перспективним є засто-
сування системи податкових пільг та податкових 
норм, яка існує у різних країнах світу стосовно сти-
мулювання випуску екологічно чистої, безпечної 
продукції. Щодо виробництва екологічно небез-
печної продукції і товарів, то на них також можуть 
бути встановлені податкові обмеження [4].

Виклад основного матеріалу. Метою робо-
ти було здійснення еколого-токсикологічної оцін-
ки якості атмосферного повітря та проведення 
розрахунку екологічного податку, як механізму 
компенсації негативного впливу хімічного під-
приємства на атмосферне повітря.

Підприємство ПРАТ «Харківський коксовий 
завод» знаходиться в Основ’янському районі м. 
Харків. Завод розташований на одному майдан-
чику. Площа земельної ділянки, зайнятої забу-
довою основними і допоміжними цехами по пе-
риметру огорожі заводу, складає 17,2 га.

Проммайданчик, на якому розташовано ви-
робниче устаткування підприємства, має рів-
ний рельєф території та знаходиться на одному 
рівні з прилеглою територією міста. З західного 
боку підприємства протікає річка Уди, з північ-
ного сходу – проходить магістральний залізнич-
ний коридор Укрзалiзницi «Харків-Південь-схід 
України», з південного сходу – р. Лопань.

У безпосередній близькості від підприєм-
ства розташовані промислові підприємства:  
– ЗАТ «Термолайф»; МОСВ № 1 (Диканівські 
очисні споруди); ПАТ ХЛФЗ «Червоний хімік».

Головною продукцією підприємства ПРАТ «Хар-
ківський коксовий завод» є кокс валовий 6% во-
логості та коксопродукти. 

Характеристика викидів забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря від стаціонарних дже-
рел ПРАТ «Харківський коксовий завод» пред-
ставлена на підставі проведеної УХІНом у 2017 р 
інвентаризації викидів забруднюючих речовин 
ПРАТ «Харківський коксовий завод» (таблиця 1). 

Згідно таблиці 1, такі речовини як оксид азоту, 
аміак, сірки діоксид, оксид вуглецю, сірководень, 
бензол, фенол, водню ціанід та речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок недиференційова-
них за складом перевищують порогові значення по-
тенційних викидів для взяття на державний обсяг. 
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З метою виявлення техногенного навантажен-
ня в результаті виробничої діяльності хімічного 
підприємства на довкілля було використано метод 
біоіндикації, за допомогою якого можливо оцінити 
стан навколишнього середовища по реакції рослин.

Для проведення дослідження нами було об-
рано 5 ділянок (рис. 1), де улітку 2018 року було 
здійснено відбір зразків листя Bétula péndula. 
Таке розташування майданчиків дозволило най-
більш повно охопити територію навколо дослі-
джуваного підприємства.

Перша ділянка – 50 м на північ від проммай-
данчика ПРАТ «Харківський коксовий завод»;

Друга ділянка – 500 м на північ від проммай-
данчика ПРАТ «Харківський коксовий завод», 
завод «Червоний хімік»;

Третя ділянка – 1200 м на північний схід від 
проммайданчика ПРАТ «Харківський коксовий 
завод», житловий масив «Новожаново»;

Четверта ділянка – 1500 м на південний схід 
від проммайданчика ПРАТ «Харківський коксо-
вий завод», пойма р. Лопань;

П’ята ділянка – 1500 м на південний захід від 
проммайданчика ПРАТ «Харківський коксовий 
завод», лісосмуга.

Для оцінки повітряного середовища в якості рос-
лин-індикаторів використовували березу (Bétula 
péndula). Листя відбирали на початку червня, 
в липні та у серпні, усі проби відбирали на однако-
вій висоті. Концентрацію хлорофілу a і b в витяжці 
розраховували за формулами 1, 2, 3. Дані щодо кон-
центрації пігментів у витяжці наведені у таблиці 2.

Кількість зелених пігментів може бути ви-
значена за допомогою вимірювання оптичного 
поглинання при певній довжині хвилі світла. 
Інтенсивність поглинання світла (оптична гус-
тина) залежить від концентрації пігментів в роз-
чині і може бути встановлена за допомогою спек-
трофотометру. Слід враховувати, що максимум 
поглинання залежить не тільки від природи піг-
менту, але і від розчинника, який використову-
ється для екстракції пігментів. 

У даній роботі використовувався 96% етиловий 
спирт, а концентрація пігментів розраховувалась 
за рівнянням Ліхтенталером (формули 1 та 2). 

Chl а [мг/л] = 12,21•D663 – 2,81•D646,   (1)
Chl b [мг/л] = 20,13•D646 – 5,03•D663,   (2)

де С – концентрація пігменту в витяжці, [мг/л];
D646 і D663 – оптична щільність витяжки при 

D646 і D663 нм відповідно.
Встановивши концентрацію пігменту у ви-

тяжці, за допомогою формули № 3 визначали 
його вміст в досліджуваній тканині з урахуван-
ням обсягу витяжки та маси проби:

À
Ñ
n

=
×

×
V

1000
,                           (3)

де А – вміст пігментів в рослинній ткани-
ні, мг/г сирої ваги; С – концентрація пігментів 
у витяжці, мг/л; V – об’єм витяжки пігментів, мл;  
n – наважка рослинного матеріалу, г. 

Таблиця 2
концентрації пігментів  

у витяжках Bétula péndula
Група 

зразків С (Сl a) С (Сl b) Сl a/ Сl b

Червень
1 0,92 0,34 2,71
2 1,63 0,64 2,54
3 1,21 0,34 3,52
4 1,10 0,37 2,94
5 0,82 0,28 2,92

Липень
1 1,31 0,47 2,78
2 1,48 0,57 2,59
3 1,19 0,35 3,40
4 1,66 0,57 2,9
5 0,86 0,27 3,13

Серпень
1 1,04 0,37 2,82
2 1,17 0,43 2,74
3 0,92 0,28 3,32
4 1,52 0,5 3,04
5 0,9 0,29 3,12

Джерело: розроблено автором

Таблиця 1
перелік видів і обсягів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел  

прат «харківський коксовий завод»

№ 
з/п Найменування забруднюючої речовини клас 

небезпеки

Фактичний 
обсяг викидів 

2017 р 
(т/рік)

порогові значення 
потенційних викидів  

для взяття на державний 
обсяг (т/рік)

1 2 3 4 5

1 Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 3 37,459 1,0

2 Оксид азоту 3 77,062 1,0
3 Аміак 4 10,035 1,5
4 Діоксид сірки 3 246,263 1,5
5 Сірководень 2 0,860 0,03
6 Оксид вуглецю 4 35,455 1,5
7 Бензол 2 1,74 0,05
8 Фенол 2 0,755 0,1
9 Водню ціанід 2 0,616 0,2

Всього 410,245
Джерело: розроблено автором
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Згідно з розрахунками співвідношення хло-
рофілів a і b встановлено, що стан якості ат-
мосферного повітря в межах підприємства  
ПРАТ «Харківський коксовий завод» неоднорід-
ний. Мінімальні значення Cl а/Cl b зафіксовані 
на ділянках № 1 та № 2.

Зменшення співвідношення вмісту хлорофілів 
а і b вважається показником стресу рослини. У ході 
роботи було зафіксовано, що співвідношення хло-
рофілу a і b на дільницях № 1 і № 2 було мінімаль-
ним у всіх експериментальних місяцях. Це вказує 

на те, що біоіндикатори в районах дослідження пе-
ребували під потужним антропогенним впливом.

Така особливо несприятлива ситуація склала-
ся в тих місцях, де знаходяться великі підприєм-
ства (зокрема ПРАТ «Харківський коксовий завод» 
та ПАТ ХЛФЗ «Червоний хімік»), додатково про-
ходять автодороги з інтенсивним рухом та є вплив 
забруднюючих речовин від залізничної дороги. 

Максимальне значення Cl а/Cl b зафіксовано 
на ділянці № 3, що характеризує її як найчисті-
ший район.

рис. 1. Місця відбору зразків листя Bétula péndula
Джерело: розроблено автором

Таблиця 3
Суми податків за забруднення атмосферного повітря від діяльності  

прат «харківський коксовий завод» 

№ 
з/п Найменування забруднюючої речовини клас 

небезпеки
Фактичний обсяг 
викидів 2016 р., 

(т/рік)
Ставки 
податку пВС, грн.

1 2 3 4 5 6

1 Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом 3 37,459 598,4 22415,5

2 Оксид азоту 3 77,062 2451,84 188943,7
3 Аміак 4 10,035 459,85 4614,6
4 Діоксид сірки 3 246,263 2451,84 603797,5
5 Сірководень 2 0,860 7879,65 6776,5
6 Оксид вуглецю 4 35,455 92,37 3275,0
7 Бензол 2 1,74 4016,11 6988,0
8 Фенол 2 0,755 11128,7 8402,1
9 Водню ціанід 2 0,616 4016,11 2473,9

Всього 847686,8
Джерело: розроблено автором
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Оскільки є ймовірність розвитку шкідливих 

ефектів на здоров'я людей, що мешкають в райо-
ні функціонування підприємства, доцільно про-
вести розрахунок екологічного податку, як меха-
нізму компенсації негативного впливу хімічного 
підприємства на якість атмосферного повітря.

Оподаткування дозволить вести боротьбу 
з негативними екологічними наслідками від ви-
кидів підприємства, а кошти будуть спрямовані 
на фінансування заходів з охорони природно-
го середовища, що допоможе поліпшити якість 
життя населення.

Розрахунок екологічних податків за викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення здій-
снюється відповідно до Розділу VIII Податкового 
кодексу України.

Ґрунтуючись на даних таблиці 1 був прове-
дений розрахунок екологічного податку для під-
приємства ПРАТ «Харківський коксовий завод». 

Вихідні дані та результати розрахунку зведені 
в таблиці 3.

Висновки. Згідно з розрахунками співвід-
ношення хлорофілів a і b встановлено, що стан 
якості атмосферного повітря в межах підприєм-
ства ПРАТ «Харківський коксовий завод» нео-
днорідний. Мінімальні значення Cl а/Cl b зафік-
совані на ділянках №1 та №2.

Зменшення співвідношення вмісту хлорофілів 
а і b вважається показником стресу рослини. У ході 
роботи було зафіксовано, що співвідношення хло-
рофілу a і b на дільницях № 1 і № 2 було мінімаль-
ним у всіх експериментальних місяцях. Це вказує 
на те, що біоіндикатори в районах дослідження пе-
ребували під потужним антропогенним впливом.

Розрахунок екологічних податків за викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення здій-
снювався відповідно до Розділу VIII Податкового 
кодексу України й становить 847686,8 грн.
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тВОрчеСтВО и.и. МашкОВа – пОэта В жиВОпиСи (1881-1944)
Аннотация. Процесс воссоздания реальной картины развития отечественного искусства включает не только 
возвращение забытых имен. Необходимо также по-новому взглянуть на творчество мастеров давно извест-
ных, признанных, т.к. долгие годы восприятие их наследия было окрашено стереотипами. Илья Иванович 
Машков (1881-1944) – это художник, который никогда не был забытым или гонимым. В то же время в вос-
приятии его сложились определенные штампы, существуют значительные лакуны в изучении его насле-
дия. Он, прежде всего, воспринимается, как одна из знаковых фигур русского модернизма, один из лидеров 
группировки: «Бубновый валет» [5, с. 8]. Однако, художник прожил большую творческую жизнь. Его позд-
нее творчество, как и графическое наследие, до сих пор остается в тени бубнововалетской живописи. 
ключевые слова: творчество И.И. Машкова, поздняя автобиография, рисунки, живописные этюды, 
частная студия рисунка и живописи, первая поездка за границу, портрет, натюрморт, автопортрет, пейзаж.
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ThE cREaTivE woRk of i.i. MaShkov aS aN poET iN paiNTiNG (1881-1944)
Summary. The process of recreating the real picture of the development of Russian art includes not only 
the return of forgotten names. It is also necessary to take a fresh look at the work of masters long known, 
recognized, because for many years the perception of their heritage was painted stereotypes. Ilya Ivanovich 
Mashkov (1881-1944) is an artist who has never been forgotten or persecuted (the body of literature devoted to 
the work of I.I. Mashkov is quite large). At the same time, there are certain clichés in his perception, there are 
significant gaps in the study of his heritage. He, above all, is perceived as one of the iconic figures of Russian 
modernism, one of the leaders of the group: "Jack of diamonds». However, the artist lived a great creative life. 
His later work as a graphic legacy still remains in the shadows benovolehotska painting. And, meanwhile, 
I.I. Mashkov was not only one of the" most picturesque painters", but also a strong and diverse in his decisions 
draftsman. At the same time, the master was not only an artist, but also a teacher, the Creator of a unique sys-
tem of teaching. He dabbled in literature, writing historical descriptions. Having a huge social temperament, 
during his life he showed himself as a talented organizer. Bright and dramatic page of life was his work of the 
1930s, aimed at transforming the native village of Mikhailovskaya into an exemplary town of socialist culture. 
Many aspects of the creative practice of I.I. Mashkov, as well as the scale of his creative activity in General, 
remain underestimated. These so different spheres of realization influenced art and each other, revealing a 
certain kinship. The unity of tactics is inherent in his artistic and written statements, steps in the aesthetic 
field, everyday behavior, communication with people. It is possible to talk about I.I. Mashkov as a bright, orig-
inal creative phenomenon. It is no less remarkable that the artist, who became known as the Moscow master, 
a bright representative of the Moscow school of painting, most of his life, who lived in Moscow, traveled a lot 
abroad, retains a connection with the origins, roots throughout his life.
keywords: the creative work of I.I. Mashkov, late autobiography, figures, picturesque sketch, private Studio 
of drawing and painting, first trip abroad, portrait, still-life, self-portrait, landscape.

Постановка проблемы. Имя Ильи Ивано-
вича Машкова нельзя отнести к забытым, 

однако массовым сознанием он чаще всего вос-
принимается, как живописец 1910-х годов, один 
из учредителей и лидеров выставочного объеди-
нения (1910), а затем и общества: «Бубновый ва-
лет» (1911) [4, с. 125]. Смыслом жизни этого чело-
века была живопись. Ей он поклонялся, служил, 
знал ее во всех особенностях. В живописи он был 
поэт и опытный мастеровой. Прирожденный жи-
вописец И.И. Машков – это талант оригиналь-
ный, могучий, колористический дар, которого, – 
редкое явление в искусстве.

анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Первой попыткой осветить жизнен-
ный и творческий путь замечательного со-
ветского художника, мастера натюрмортной 
живописи И.И. Машкова явилась монография 

известного советского живописца В.Н. Перель-
мана: «Илья Машков» (М., 1957) [2]. Личные 
воспоминания, неопубликованные автобио-
графические записки И.И. Машкова и его со-
временников, высказывания критики того пе-
риода обогащают монографию интересными 
фактами и подробностями, помогающими более 
ярко воссоздать творческий облик И.И. Машко-
ва. Наибольший вклад в изучение творчества 
И.И. Машкова внесли также работы Г.Г. По-
спелова и И.С. Болотиной [3; 7]. В основу бо-
лее позднего издания: «Художник И.И. Машков 
в искусстве, текстах, документах 1930-х годов» 
(М., 2014) легли материалы из фондов Волго-
градского музея изобразительных искусств (да-
лее – ВМИИ), который с 2010 года носит имя 
И.И. Машкова [9]. Логика расположения ма-
териала в данном издании соответствует идее 
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самого художника. Основу составила обшир-
ная подборка ранее неопубликованных текстов 
1930-х годов самого И.И. Машкова. Они разде-
лены на два блока: обращенная к истории и ис-
токам повесть: «В своих краях» и документы, 
связанные с организационной работой в стани-
це Михайловской [9, с. 8]. Нелегкие для про-
чтения, они дают нам ценнейшие сведения, без 
которых вряд ли можно понять даже, казалось 
бы, ставшие хрестоматийными живописные 
произведения И.И. Машкова. Цель данной пу-
бликации, на основе библиографических иссле-
дований, познакомить читателя с ярким, само-
бытным художником и его искусством.

Илья Иванович Машков родился 17(29) июля 
1881 года в казацкой станице Михайловская, 
что под Волгоградом. Родители его, в прошлом 
крестьяне, занимались мелкой торговлей: отец 
служил приказчиком у виноторговца-откупщи-
ка в станице Красная и позже открыл собствен-
ную лавку в селе Сычи, где маленький Илья 
худо-бедно посещал местную школу. «Учился 
плохо, давалось лишь чистописание» [8, с. 7]. 

Хорошо, что сычевский учитель поощрял 
интерес к рисованию: и с 11 лет И.И. Машков 
увлекся «сведением» картинок, копировал все, 
что понравится [8, с. 7]. Весной 1892 года Илья 
окончил школу, и в том же году – после введения 
государственной водочной монополии – отец, 
кормилец девятерых детей, остался без работы. 
Илью посылают в Борисоглебск – «в мальчики» 
к купцу Юрьеву [8, с. 8]. И пошла жизнь «на но-
гах» – беготня с поручениями с утра и до вечера 
[8, с. 8]. В поздних воспоминаниях И.И. Машков 
назовет себя невольником до 19-летнего возрас-
та»: «Что меня спасло и спасало от отравления 
и морального растления? Любовь к изобрета-
тельству, к технике – и все более и более возрас-
тавшая страсть к рисованию» [8, с. 8]. И.И. Маш-
ков рисует урывками, «сводит» образчики из 
книг и журналов, копирует иконы, картины 
и даже получает первые заказы: пишет выве-
ски для торговых лавок и пейзажные задники 
для фотографических ателье [8, с. 8]. Ни один 
из этих опытов не пропадет даром и не исчезнет 
даже в практике зрелого мастера: И.И. Машков 
никогда не забудет о своих детских увлечениях, 
о том, как смотрел на вывески и витрины с жи-
выми «натюрмортами» и как захотел стать ху-
дожником, не бывая в музеях и не подозревая, 
что где-то можно научиться искусству [8, с. 8].

Первым наставником И.И. Машкова стал 
Николай Александрович Евсеев, препода-
ватель рисунка в Борисоглебской мужской 
гимназии и выпускник Московского учили-
ща живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), 
где он учился у В.Г. Перова (1833-1882). Дату 
28 февраля 1900 года И.И. Машков запомнит 
навсегда: это день увольнения и первый день 
творческого пути. Он решает ехать в Москву 
и поступать в Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества. Три месяца И.И. Машков 
готовится с Н.А. Евсеевым, рисует античные 
слепки, и еще через три месяца выдерживает 
экзамен: И.И. Машкова зачисляют в головной 
(начальный) класс МУЖВЗ вольным слуша-
телем, где он учится с 1900 по 1902 год «ввиду 
слабой подготовленности» [8, с. 8]. В училище 

к молодому художнику, живущему на скоплен-
ные гроши, отнеслись по-отечески: освободили 
от платы за обучение и даже предложили в ка-
честве заработка вести урок рисования. 

И.И. Машков мечтал учиться у И.Е. Репина 
(1844-1930), но по приезде в Москву с удивлени-
ем обнаружил, что И.Е. Репин в МУЖВЗ не пре-
подает и все стремятся попасть к его маститому 
ученику – В.А. Серову (1865-1911). И.И. Маш-
ков посещает портретно-жанровую мастерскую 
В.А. Серова и К.А. Коровина (1861-1939), но 
осенью 1905 года прерывает учебу. Этот шаг 
И.И. Машков прокомментирует в поздней ав-
тобиографии так: «...можно было продолжать 
работать дальше. В это время все, что я умел 
и знал в области живописи, меня крайне не 
удовлетворяло. Все казалось... никуда не год-
ным, никому не нужным. Я не знал, что мне де-
лать и как делать» [8, с. 10]. Помимо рисунков 
от раннего ученического периода сохранилось 
несколько живописных этюдов, и среди них: 
«Женский портрет» и «Дом в парке. Лунная 
ночь», написанные в 1903-1905 годах [8, с. 10] 
(илл. 1). 

Маленький «Женский портрет» сделан 
в классе В.А. Серова, который советовал уче-
никам ограничивать палитру и тем самым свя-
зывать живопись с первоначальным рисунком 
[8, с. 10]. И.И. Машков скругляет верх этюда 
по аналогии с плечом героини и высветляет 
фон вокруг головы. В других этюдах также чув-
ствуется влияние В.А. Серова, некоторые из 
них почти бесцветны – белое на белом. В этой 
ситуации крайне сложно выстраивать форму 
и пространство, варьируя степень освещенно-
сти, и многие ученики В.А. Серова «слепли», 
теряя восприимчивость к цвету [8, с. 10]. «Дом 
в парке. Лунная ночь», вероятно, написан в пе-
риод обучения у К.А. Коровина [8, с. 10]. Этот 
ночной пейзаж, пожалуй, единственный в ис-
кусстве И.И. Машкова: белые стены усадьбы, 
скрытой в листве, освещены лунным светом. 
Будучи студентом, И.И. Машков, конечно, пы-
тается создать что-нибудь значительное, выхо-
дящее за рамки ученического этюда, и выбира-
ет интригующий мотив.

илл. 1. и.и. Машков. «Дом в парке. лунная ночь». 
1903-1905 гг. х., м., 75,5 × 104,0 см // 
архангельский государственный  

областной музей
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этюд на тему пушкинской строки: «В окно уви-
дела Татьяна» [8, с. 10]. Подобные шутки не 
нравились молодому художнику, который окон-
чательно потерял смысл в занятиях живопи-
сью. Зачем совершенствовать изящество мазка 
и шлифовать тонкости, если не определился 
в главном – «что и как», если в результате твоя 
картина напоминает рафинированную безде-
лушку [8, с. 10]. В 1904-1907 годах И.И. Маш-
ков работает мало, этот свой период он назовет 
«трехлетием без живописи» [8, с. 10]. Приходи-
лось зарабатывать деньги, и И.И. Машков про-
являет себя, как прекрасный организатор: он 
открывает частную студию рисунка и живописи 
для поступающих в МУЖВЗ и всех, кто поже-
лает. Самая подходящая карьера для худож-
ника-неудачника – это никакой славы, но по-
стоянный доход. Может показаться странным, 
что плата за обучение у И.И. Машкова, никому 
неизвестного студента, была одной из самых 
высоких по Москве. Но, студия привлекла сот-
ни желающих: с момента основания и до осени 
1917 года через нее прошли свыше трех тысяч 
человек, многие из которых впоследствии стали 
знаменитыми художниками. 

Конечно, И.И. Машков преподавал не один, 
но большинство других учителей, а среди них 
П.П. Кончаловский (1876-1956), М.Ф. Ларио-
нов (1881-1964), Н.С. Гончарова (1881-1962), 
А.И. Мильман (1886-1930), были такими же 
учениками-студентами. Ажиотаж вокруг новой 
студии был вполне объясним: помимо тради-
ционных методов художественного воспитания 
И.И. Машков предложил альтернативную про-
грамму, которую он только-только начал форму-
лировать. Собственно, программы, как таковой 
и не было, новые методы рождались в процессе 
обучения и определили весь дальнейший путь 
И.И. Машкова-живописца, на редкость после-
довательный и осознанный. К тому же в студии 
формировалось ядро будущего художественно-
го объединения: «Бубновый валет» [8, с. 11]. 
В 1908 году И.И. Машков совершает первую 
поездку за границу, в Европу, где он проводит 
почти шесть месяцев и объезжает 17 городов 
Франции, Германии, Австрии, Англии, Испа-
нии, Италии с великолепными музейными со-
браниями. 

В поездке И.И. Машков «работал» только гла-
зами, он смотрел, смотрел и сравнивал [8, с. 12]. 
Одни впечатления накладывались на другие: 
живопись французских постимпрессионистов, 
фрески Раннего итальянского Ренессанса, ше-
девры старых и новых мастеров. И.И. Машков 
вряд ли искал что-то конкретное, он заряжал-
ся от увиденных образцов и почувствовал нерв 
живописных традиций. Захотелось писать, и по 
возвращении в Москву начался невероятно про-
дуктивный этап. Он продлится до конца жизни 
с минимальными спадами. И.И. Машков реша-
ет возобновить занятия в классе В.А. Серова 
и не собирается порывать с Училищем, потому, 
что хочет получить хотя бы звание неклассного 
художника, т.е. без права преподавания. В Учи-
лище И.И. Машков приходит уже с «другими 
глазами» и уверенно пишет обнаженных натур-
щиц под впечатлением от картин Анри Матис-
са (1869-1954) [8, с. 12]. «Обнаженная натурщи-

илл. 2. и.и. Машков. «Обнаженная натурщица  
в мастерской». 1908 г. х., м., 93,5 × 71,5 см //  

Государственный русский музей  
(Санкт-петербург)

илл. 3. и.и. Машков. «Натурщица с кистью 
винограда». 1908 г. х., м., 161,0 × 101,0 см //  

Государственный русский музей  
(Санкт-петербург)

Очень скоро художник охладеет к подобным 
«интригам» [8, с. 10]. И.И. Машков не понимал 
заданий В.А. Серова и К.А. Коровина. Послед-
ний как-то раз предложил студентам написать 
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ца в мастерской» (1908) написана «след в след» 
за Анри Матиссом: цветные фоны, обжигающие 
яркие моделировки [8, с. 12] (илл. 2). 

По сравнению с ней все ранние «натурщицы» 
И.И. Машкова кажутся мыльными и блеклыми 
[8, с. 12]. Цветовая пластика фигура разыграна 
виртуозно. Для контраста и глубины на даль-
нем плане возникает фигура мужчины – демо-
ническая, с лицом, наподобие черепа. В этой 
нарочитой мистификации образа И.И. Машков 
пародирует эстетику символизма. В «Натурщи-
це с кистью винограда» (1908) фон высветлен, 
и И.И. Машков целиком концентрируется на 
фигуре, усиливая объем с помощью обводки 
[8, с. 12] (илл. 3). 

Самая «проблемная» часть – это рука на-
турщицы с едва намеченными моделировками 
[8, с. 12]. Пока художник не может найти ком-
промисс между цветовой пластикой и цветовой 
орнаментикой: для многих художников поко-
ления И.И. Машкова такие поиски вели к аб-
стракции. Скульптура на втором плане трудно 
поддается идентификации, возможно, что это: 
«Вакх» С. Т. Коненкова [8, с. 12]. И.И. Машков 
иронично «протаскивает» античную тему и по-
казывает современную «вакханку» перед стату-
ей древнего божества [8, с. 12]. Анри Матисс – 
это только начало. В том же году И.И. Машков 
расширяет круг интересов и пишет: «Девушку 
с цветами и фруктами» (1908), придуманную 
композиционную картину, которая включает 
в себя элементы натурной постановки [8, с. 12] 
(илл. 4). 

Фигура моделируется так же контрастно, как 
и в предыдущих: «Натурщицах», но цвета сбли-
жены в переходах от фигуры к фону и окружаю-
щим предметам [8, с. 12]. Необычный овальный 
формат, какие бывают у лубочных подносов, 
золотой фон, как на картинах П. Гогена, и на-
тюрмортный мотив – это прямая цитата из на-
тюрмортов П. Сезанна, а темная бархатная дра-
пировка похожа на горный ландшафт. Однако, 
несоответствие масштабов не сразу бросается 
в глаза: композиция сбалансирована по цве-
ту, и в ней И.И. Машкову удается объединить 
свои впечатления от живописи французских 
мастеров. Здесь доминирует принцип наложе-
ния мазков П. Сезанна, одинаковых по разме-
ру. Из таких «модулей» состоит вся композиция 
И.И. Машкова [8, с. 12]. 

Это становится очевидным, если проследить 
живописные ритмы красных пятен: от бутонов 
и цветов к румяным щекам девушки и фрук-
там на фоне коричневатых драпировок. Работу 
в мастерских МУЖВЗ И.И. Машков совмещает 
с работой в студии. Уже в 1908 году он подсту-
пается к двум сезанновским жанрам – портрету 
и натюрморту, но не желает быть скромным под-
ражателем или наглым эпигоном. У И.И. Маш-
кова – это концептуальный подход. «Женский 
портрет (На фоне обоев)» (1908), он же «Портрет 
жены художника», имеет сразу множество про-
образов [8, с. 14] (илл. 5). 

Постановка фигуры восходит к П. Сезанну, 
но положение рук – к ренессансной: «Девушке 
с цветком» А. Веррокьо [8, с. 14]. Чтобы связать 
фигуру и фон, И.И. Машков усложняет по-
становку и вводит декоративный задник, как 

илл. 4. и.и. Машков. «Девушка с цветами  
и фруктами». 1908 г. х., м., 130,0 × 170,0 (овал) // 

рижский художественный музей (латвия)

илл. 5. и.и. Машков. «женский портрет  
(На фоне обоев)». 1908 г. х., м., 119,4 × 91,0 см //  

Национальный художественный музей 
белоруссии (Минск)

это делали А. Матисс в натюрмортах, а также 
П. Сезанн и особенно Ван Гог – в портретах. Но, 
у И.И. Машкова орнаменты ярче и крупнее: го-
ловки цветов по масштабам сопоставимы с жен-
ской головой, и фигура почти растворяется на 
орнаментальном фоне. 

И.И. Машков пытается активизировать все 
элементы композиции, но сбивается с ритма, 
поэтому отдельные цвета режут глаз и «дре-
безжат» на поверхности [8, с. 15]. Тем не менее 
композиционная находка с орнаментальным 
задником и укрупненными мотивами получит 
развитие уже в ближайшее время. Пока, что 
художник полагается «на вкус» и вряд ли вспо-
минает лубочные образцы, впечатлявшие его 
в детстве [8, с. 15]. Натюрморт: «Яблоки и гру-
ши на белом» (1908) – это прямое подражание 
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с горой Сен-Виктуар. Преднамеренный резуль-
тат или, что называется, так получилось? Воз-
можно, что ассоциация с пейзажем возникла 
в процессе работы. И.И. Машков пробует раз-
ные варианты и перебирает темы. Натюрморт 
«Розы и чертополох» (1909-1911) – это опыт 
в технике Ван Гога [8, с. 15] (илл. 7). 

Мы видим цветки чертополоха, которые мо-
делируются контрастными обводками – темные 
на светлом. Вангоговский прием эффект свече-
ния поверхности надолго утвердится в арсенале 
И.И. Машкова, но будет неузнаваем. Картины 
П. Сезанна И.И. Машков изучал на собствен-
ном опыте и столкнулся с принципиальной про-
блемой: натурный мотив всегда противоречит 
и, естественно, сопротивляется той композици-
онной модели, которую создает художник. Анри 
Матисс предложил свое решение: упростить 
композицию на декоративном уровне. Для 
И.И. Машкова такое решение чересчур легко-
весно, и единственной альтернативой стано-
вится канон. «Натюрморт. Ваза с тюльпанами 
и фрукты на ковре» (1910) – это натурная по-
становка, которая целиком соответствует при-
митивному канону торговой вывески [8, с. 17]. 

Симметричная композиция с большим цен-
тральным мотивом и дополнительным «оже-
рельем» [8, с. 17]. Она просто немыслима 
в контексте французской живописи, хотя ор-
наментированный ковер «позаимствован» из 
натюрмортов Анри Матисса, а цветовая гамма 
тяготеет к сезанновской [8, с. 17]. И.И. Машков 
нащупывает ту грань, после которой декора-
тивная композиция перерастает в простран-
ственную модель, и Анри Матисс «перераста-
ет» в П. Сезанна [8, с. 17]. Благодаря канону, 
И.И. Машков удерживается в рамках натурного 
мотива, и при этом ни упрощает, ни накручива-
ет композицию. Здесь чувствуется осознанный 
метод после многих «проб» [8, с. 17]. В начале 
1910 года была предрешена организация: «Буб-
нового валета», а к осени 1910 года новое объе-
динение организационно оформилось [2; с. 32]. 
Каково же было художественное «кредо» «Буб-
нового валета», первая большая выставка, кото-
рого, открылась в Москве 10 декабря 1910 года? 
[2; с. 32]. Живописные воззрения: «Бубнового 
валета» можно было определить, как стремле-
ние к экспрессивности, к широкому декорати-
визму и подчеркнуто интенсивной колористич-
ности [2, с. 32]. «Живописный эксперимент», 
если можно так выразиться, – вот, пожалуй, 
что являлось решающим в их устремлениях 
[2, с. 32]. Своеобразной вывеской-манифестом 
«Бубнового валета» стала огромная картина 
И.И. Машкова «Автопортрет и портрет Петра 
Кончаловского» (1910, ГРМ), в которой оба ху-
дожника представлены в образе здоровенных 
цирковых атлетов [8, с. 20] (илл. 8). 

Никакого аристократизма, субтильности 
и болезненной рефлексии, свойственной дека-
дентам эпохи модерна. 

Все художественные вопросы можно было 
решить с позиции силы: только энергия цве-
та и напряженность композиции имеют значе-
ние. Именно поэтому картины «валетов» висели 
вплотную – так легче было сравнивать, и висели 
вверх ногами – так легче было оценить цельность 

илл. 6. и.и. Машков. «яблоки и груши  
на белом». 1908 г. х., м., 58,5 × 87,0 см //  

Государственная третьяковская галерея 
(Москва)

илл. 7. и.и. Машков. «розы и чертополох».  
1909-1911 гг. х., м., 88,0 × 62,0 см //  

кировский областной художественный музей 
имени В.М. и а.М. Васнецовых

натюрмортам П. Сезанна, но это на первый 
взгляд, поскольку И.И. Машков пишет фрукты 
на белом фоне, чего никогда не делал П. Се-
занн [8, с. 15] (илл. 6). 

В натюрморте И.И. Машкова яркие пред-
метные пятна резонируют в окружающем про-
странстве и наделяют его цветностью и насы-
щенностью. Белый и серый воздействуют так 
же интенсивно, как зеленый и красный. Инте-
ресно, что фрукты написаны под впечатлением 
от сезанновских натюрмортов, а стена и драпи-
ровки – под влиянием сезанновских пейзажей 
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живописного построения [8, с. 20]. Зрители были 
шокированы и другими портретами И.И. Маш-
кова. Сам художник называл их «пугачами» 
[8, с. 20]. «Портрет Евгении Ивановны Киркаль-
ди (Дама с китаянкой)» по силуэту и постановке 
фигуры отдаленно напоминает портретных геро-
инь В.А. Серова (1865-1911) [8, с. 20] (илл. 9). 

Но, лицо моделировано яркими открытыми 
цветами, как это делали французские фовисты. 
И.И. Машков снова использует декоративный 
задник, но на этот раз вместо растительных мо-
тивов – лубочная фигура китаянки, и по мас-
штабу она сопоставима с фигурой дамы. Тако-
го не было даже у Винсента Ван Гога, который 
писал портреты на фоне японских гравюр. 
В картине И.И. Машкова реальная и условная 
героини воздействуют почти на равных, фигу-
ра и фон сливаются воедино за счет цветовых 
контрастов и общего орнаментального ритма. 
При этом И.И. Машков не стремится превра-
тить свою картину в декоративное панно, он 
тонко дифференцирует объемные и плоские 
формы и намечает границы пространственных 
планов с помощью высветлений и обводок. Жи-
вописное решение настолько убедительно и ор-
ганично по цветовым пропорциям, что кажется, 
будто И.И. Машков писал с натуры, хотя пор-
трет, конечно, сочинен. Голова героини сдела-
на на основе предварительного натурного этю-
да и поэтому, если присмотреться, она кажется, 
приставленной к фигуре. Интересно, что «дама 
с китаянкой» очень похожа на героиню: «Жен-
ского портрета на фоне обоев», где И.И. Машко-
ву позировала его первая жена София Стефа-
новна Аренцвари [8, с. 22]. 

И.И. Машков написал и второй вариант 
«Дамы с китаянкой», ныне известный только 
по фотографии 1916 года, когда он экспониро-
вался на Выставке современной русской живо-
писи в Петрограде [8, с. 22]. Следующий шаг 
в творчестве И.И. Машкова – это появление 
овальных натюрмортов. Они сделаны с натуры, 
но предметы расположены так, что воспроизво-
дят принцип декоративной росписи лубочных 
подносов со средником – центральным круп-
ным мотивом, вокруг, которого, группируются 
остальные элементы композиции. Целую серию 
таких «подносов» И.И. Машков показал на пер-
вой выставке «Бубнового валета» [8, с. 25]. На-
тюрморты огромных размеров, а изображенные 
предметы гораздо больше натуральной величи-
ны, и каждый из них упрощен до яркого цвето-
вого пятна – так легче было выстраивать кон-
трасты. Композиции развернуты на плоскость, 
и для этого И.И. Машков совмещает две точки 
обзора – вид со стороны и вид сверху. Во всех 
натюрмортах повторяется один и тот же канон 
лубочной росписи, но задачи варьируются. До-
статочно сравнить его «Натюрморт с бананами» 
(около 1910) и «Натюрморт. Синие сливы (Фрук-
ты на блюде)» (1910) [8, с. 26] (илл. 10, 11). 

В первом случае, композиция орнаменталь-
ная, и предметы расположены на абстрактном 
темно-синем фоне. Интересно, что И.И. Маш-
ков отказывается от яркого зрелищного ак-
цента в центре композиции. Блюдо с лимоном 
и гроздьями винограда написано в сближенных 
тонах, но вокруг него возникают полукружия из 

илл. 8. и.и. Машков. «автопортрет и портрет 
петра кончаловского». 1910 г. х., м.,  
270,0 × 208,0 см // Государственный  
русский музей (Санкт-петербург)

илл. 9. и.и. Машков. «портрет евгении 
ивановны киркальди (Дама с китаянкой). 

1910 г. х., м., 166,0 × 124,5 см // Государственная 
третьяковская галерея (Москва)

ярких плодов, каждый из которых имеет свой 
определенный цвет, отличный от остальных. 

Контрасты буквально накаляются по краям 
композиции и угасают ближе к центру. Так, 
формируется пространственная глубина. Во 
втором случае, вместо абстрактного фона по-
являются очень условные драпировки скатер-
ти и край стола. Предметы сконцентрированы 
вокруг яркого средника и расположены друг за 
другом, как в пространстве, а не на плоскости. 
Они теряют орнаментальные качества. В отли-
чие от «Натюрморта с бананами», «Синие сли-
вы» строятся на цветовых повторах, и, таким 
образом, И.И. Машкову удается сблизить кон-



«Молодий вчений» • № 3 (67) • березень, 2019 р. 240

М
И

С
ТЕ

Ц
ТВ

О
З

Н
А

В
С

ТВ
О

 

трасты и гармонизировать ансамбль [8, с. 26]. 
И.И. Машков свободно сталкивает между собой 
ахроматические и спектральные цвета: чер-
ные и желтые, серые и красные. Он решитель-
но движется в сторону примитива, и на грани 
между картиной и лубочным подносом добива-
ется тончайших цветовых созвучий, когда се-
рый и черный воздействуют так же интенсивно, 
как зеленый и красный, а цветовые контрасты, 
переходы и дополнения убедительны и неожи-
данны. От «Натюрморта с бананами» до «Синих 
слив», а эти работы написаны почти в одно и то 
же время, можно проследить, в каком направ-
лении И.И. Машков развивает свою живопись: 
от орнаментики подносов и декоративной живо-
писи Анри Матисса к натюрмортам П. Сезанна 
[8, с. 26]. Удивительна та, почти лабораторная 
последовательность, с которой И.И. Машков 
буквально «выращивает» и усложняет свои 
композиции [8, с. 26]. Писать тексты и форму-
лировать свой метод, как это делали другие ху-
дожники, И.И. Машкову не нужно было. Всю 
«искусствоведческую» работу он осуществляет 
непосредственно в живописи, в которой совсем 
не чувствуется давление осознанного метода 
[8, с. 27]. Установка на примитив позволяет 
не думать о стиле. «Живопись должна идти от 
желудка», – говорил И.И. Машков, и, прежде 
всего, он имел в виду ощущение цвета, которое 
не может быть умозрительным, – либо чувству-
ешь, либо нет [8, с. 27]. И натюрморты – «под-
носы» – это испытание огнем [8, с. 27]. 

И.И. Машков работает открытыми кон-
трастами. Критики, пришедшие на выставку 
«Бубнового валета», оценили колористический 
талант И.И. Машкова и окрестили его «рус-
ским Матиссом» [8, с. 27]. Выставка продли-
лась чуть больше месяца, до середины января 
1911 года, а в октябре объединение распалось. 
Часть радикально настроенных художников во 
главе с М.Ф. Ларионовым сформировала новую 
группу – «Ослиный хвост» [8, с. 27]. Осталь-
ные консолидировались вокруг И.И. Машкова 
и П.П. Кончаловского и сохранили за собой пер-
вичное название – «Бубновый валет» [8, с. 27]. 
Взаимные претензии сводились к тому, что 
«хвосты» обвиняли «валетов» в консерватизме 
и подражательстве, а «валеты» считали «хво-
стов» скандальными экстремистами, склон-
ными к эпатажу [8, с. 27]. «Валеты», по их соб-
ственному признанию, хотели «культивировать 
чисто живописные задачи» и не придумывать 
новых «измов» [8, с. 27]. С уходом ларионовцев 
в «Бубновом валете» произошла кристаллиза-
ция художественных интересов [8, с. 27].

Ее легко можно было проследить по карти-
нам И.И. Машкова 1911 года, некоторые из них 
экспонировались на второй выставке объедине-
ния. «Автопортрет» (1911) как будто был напи-
сан другим художником [8, с. 27] (илл. 12). 

Предельно условный образ, и ничего общего 
с прошлыми яркими «пугачами» [8, с. 27]. Чер-
ты лица сведены к формуле; изгибы воротника 
повторяются в складках волн и парусах. Торже-
ственный линейный ритм способен ввести в за-
блуждение: даже не сразу видно, что образ шу-
тейный, и И.И. Машков изобразил себя эдаким 
купцом-пароходчиком. 

илл. 10. и.и. Машков. «Натюрморт  
с бананами». Около 1910 г. х., м., 103,0 × 133,0 см //  

переяславль-залесский государственный 
историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник

илл. 11. и.и. Машков. «Натюрморт. Синие 
сливы (Фрукты на блюде)». 1910 г. х., м.,  

80,7 × 116,2 см // Государственная  
третьяковская галерея (Москва)

илл. 12. и.и. Машков. «автопортрет».  
1911 г. х., м., 137,0 × 107,0 см // Государственная 

третьяковская галерея (Москва)
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Лапидарность образа скорее отсылает 
к древнерусской иконе, чем к примитивному 
провинциальному портрету. В картине «Дама 
с фазанами (Портрет Ф.Я. Гессе)» (1911) вме-
сто декоративных задников И.И. Машков вво-
дит объемные предметы – чучела птиц [8, с. 28] 
(илл. 13). 

Они расширяют пространство и формиру-
ют своеобразную арку над головой женщины. 
Яркие цвета присутствуют только отдельными 
вкраплениями – И.И. Машков ограничил гам-
му, чтобы усилить пространственный эффект. 
В данном случае, художник использовал при-
емы высветлений, характерные для мастеров 
Раннего итальянского Ренессанса. Женская 
фигура моделирована вместе с креслом, как 
единая кубическая форма. И.И. Машков ищет 
связи между примитивистским каноном и тра-
дициями доакадемического искусства. Верши-
на этих поисков – это монументальный портрет 
«Три сестры на диване. Групповой портрет  
Н., Л. и Е. Самойловых» (1911) [8, с. 28] (илл. 14). 

И.И. Машков был дружен с семьей Самойло-
вых, хранил их фотографии и написал картину 
без натуры, на основе фотоснимка. Возможно, 
что постановочная фотография вызвала яркие 
ассоциации и спровоцировала к созданию ра-
боты: композиция их тех персон, очевидно, вос-
ходит к ветхозаветной православной Троице, 
и боковые темные фигуры девушек по силуэтам 
напоминают ангелов из рублевского канона. 

И.И. Машков обувает своих героинь в сан-
далии, а платье девушки в центре украшает 
античным меандром. Композиция строго сим-
метрична, чередование светлых и темных зон 
создает пространственный эффект, а модели-
ровка фигур, в основном, осуществляется за 
счет контрастов и выразительных силуэтов, 

как в древнерусских иконах, которыми увле-
кались многие художники начала XX века. Но, 
И.И. Машков, пожалуй, был единственным, 
кто решился воспроизвести «чистый» канон без 
примесей религиозной мистики и фантасти-
ки, которые будоражили умы в эпоху русского 
модерна и авангарда [8, с. 28]. В это же вре-
мя Н.С. Гончарова и другие члены «Ослиного 
хвоста» обращаются к традициям иконы и вся-
чески эксплуатируют выразительные возмож-
ности и стиль древних изображений [8, с. 28]. 
У И.И. Машкова концептуальный подход в пор-
трете Самойловых – иконографический канон 
реализуется через натурную постановку. Вы-
ход из примитива наметился и в натюрмортах. 
И.И. Машков пишет «Натюрморт. Ягоды на 
фоне красного подноса» (1910-1911), где под-

илл. 13. и.и. Машков. «Дама с фазанами 
(портрет Ф.я. Гессе). 1911 г. х., м., 177,0 × 133,0 см // 

Государственный русский музей  
(Санкт-петербург)

илл. 14. и.и. Машков. «три сестры на диване. 
Групповой портрет Н., л. и е. Самойловых». 

1911 г. х., м., 197,0 × 256,0 см // Омский областной 
музей изобразительных искусств

илл. 15. и.и. Машков. «Натюрморт.  
ягоды на фоне красного подноса». 1910-1911 гг.  

х., м., 132,0 × 140,0 см // Государственный 
русский музей (Санкт-петербург)
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нос – это уже не содержание картины, а только 
один из ее компонентов [8, С. 29] (илл. 15). 

Похожие задачи И.И. Машков уже решал 
в портретах-«пугачах» с декоративными за-
дниками [8, с. 29]. В данном случае, роспись на 
подносе задает ритм и служит ключом ко всей 
композиции. Россыпи ягод образуют большие 
цветовые группы, строго определенные по цве-
ту и одинаковые по размеру. Все они зрительно 
сопоставлены с орнаментальным узором, как 
вершиной композиционной пирамиды. Это са-
мая верхняя и одновременно самая дальняя 
часть картины. Натюрморт организован, как 
декоративное панно: композиция выстроена 
по вертикали, как в натюрмортах Анри Матис-
са, но строго делится на три пространственных 
плана и получает трехмерное развитие. В рабо-
те «Натюрморт. Хлебы» (1912) канон примити-
ва уже не чувствуется, хотя источником к созда-
нию картины послужили хлебные рекламные 
вывески начала XX века [8, с. 29] (илл. 16). 

И.И. Машков ценил их, как лучшие образцы 
современной живописи, сопоставимые с евро-
пейскими натюрмортами и античными фреска-
ми. Цветовая гамма «Хлебов» ограничена в диа-
пазоне – от красного и желтого до коричневого 
и черного и сведена к общему золотистому тону, 

илл. 16. и.и. Машков. «Натюрморт. хлебы». 
1912 г. х., м., 105,0 × 133,0 см // Государственный 

русский музей (Санкт-петербург)

илл. 17. и.и. Машков. «пейзаж  
(Мотив подноса)». 1911 г. х., м., 53,0 × 71,0 см // 
кировский областной художественный музей 

имени В.М. и а.М. Васнецовых

илл. 18. и.и. Машков. «пейзаж с башнями 
(Мотив подноса)». 1911 г. х., м., 62,0 × 87,5 см // 

Собрание а.Н. еремина (Москва)
илл. 19. и.и. Машков. «Новодевичий 

монастырь». 1912-1913 гг. х., м., 93,3 × 126,0 см //  
Волгоградский музей изобразительных 

искусств

который оживляет и наполняет собой грубые «ру-
бленые» формы [8, с. 29]. С этой постановки на-
чинается своего рода живописный цикл на тему 
хлебов, который будет создаваться на протяже-
нии трех десятилетий. Помимо натюрморта, кото-
рый для И.И. Машкова всегда был первичен, ху-
дожник также обращался и к пейзажу, что было 
связано с потребностью расширить поле зрения 
и сменить масштаб деятельности (на примере его 
работ 1911-1913 годов: «Пейзаж (Мотив подноса)», 
«Пейзаж с башнями (Мотив подноса)», «Новодеви-
чий монастырь» и др.) [8, с. 32] (илл. 17, 18, 19).

Таким образом, долгое время И.И. Машко-
ва считали классиком натюрморта. Между тем, 
яркий артистизм и философская глубина про-
изведений этого жанра на какое-то время зате-
нили в глазах современников его же собствен-
ные успехи в области портрета и пейзажа. Но, 
состоявшиеся в СССР в 1970-е годы выставки 
раскрыли истинное, очень ценное значение ра-
бот И.И. Машкова в жанрах портрета и пейза-
жа, и они утвердились в советском искусстве, 
как неотъемлемая и драгоценная часть его.
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клаСичНий екзерСиС І. лукашОВОї як уНІкальНа  
пеДаГОГІчНа МетОДика ВихОВаННя артиСта балету

анотація. У статті, на прикладі класичного екзерсису видатної артистки, балетмейстера та педагога 
І.П. Лукашової, проаналізовані особливості та окремі методичні підходи побудови уроку класичного тан-
цю для артистів балету. Визначено ставлення педагога до формування загальної культури танцівника. 
Ознайомлення з даним методичним здобутком як із вагомою складовою загального комплексу теоре-
тичних знань з хореографічної освіти є важливим завданням сучасних викладачів не лише академічної 
школи, а й модерних напрямків. Ціль статті – дослідити розвиток педагогічного методу І.П. Лукашової, 
унікальної системи виховання танцівників. 
ключові слова: Іраїда Лукашова, український балет, класична хореографія, класичний екзерсис, 
педагогічний метод.

afanasiev Serhii
Kiev National University of Culture and Arts

claSSical EczERSiS i. lukaShov aS a uNiquE pEdaGoGical METhod  
foR STudyiNG ThE ballET aRTiST

Summary. In the article, on the example of the classical exercise of the outstanding artist, choreographer and 
teacher I.P. Lukashova, the peculiarities and separate methodological approaches of constructing a classical 
dance lesson for ballet artists are analyzed. The attitude of the teacher towards the formation of the general 
culture of the dancer is determined. Familiarity with this methodological achievement as a significant compo-
nent of the general complex of theoretical knowledge of choreographic education is an important task of modern 
teachers not only academic school but also modernist directions. The purpose of the article is to investigate the 
development of the pedagogical method of I.P. Lukashova, a unique system of education of dancers. The lesson 
is an extremely important component for creating a mastery of the ballet actor, without which it is impossible 
to complete a rehearsal process as well as a high professional level of repertoire performances. The ability to 
balance training programs to reveal the individuality of each dancer and the implementation of relevant crea-
tive tasks are important prerequisites for pedagogical efficiency. On the example of the classical exercise of the 
outstanding artist, choreographer and teacher I.P. Lukashova, features and individual methodical approaches 
of constructing a classical dance lesson for ballet artists were analyzed. The attitude of the teacher towards the 
formation of the general culture of the dancer is determined.
keywords: Iraida Lukashova, Ukrainian ballet, classical choreography, classical exercise, pedagogical method.

Постановка проблеми. Якщо розглядати 
досвід театральної педагогіки починаючи 

з 80-х рр. ХХ ст., слід передусім акцентувати увагу 
на уроках народної артистки України Іраїди Пе-
трівни Лукашової (на початку 90-х рр. вона виїхала 
з України і працює за кордоном). Її клас був суто жі-
ночим і не тільки тому, що його відвідували тільки 
балерини: педагог мала на меті сформувати в ар-
тисток саме жіночу, витончену манеру виконання. 
На своїх уроках І. Лукашова великого значення на-
давала вправам на розвиток координації, гнучкос-
ті – port de bras, розтяжкам, adagio. Часто був урок 
на пуантах. Ірина Петрівна навчала комбінацій на 
пуантах не тільки на середині залу, але й біля стан-
ка – adagio, port de bras, grand battements – вправи 
на розвиток амплітуди руху й тренування правиль-
ного положення осі, які є надзвичайно важливими 
під час виконання pas de deux.

Мета статті. Дослідити розвиток педагогіч-
ного методу І.П. Лукашової, унікальної системи 
виховання танцівників.

аналiз останніх дослiджень і публікацій. 
Основні положення системи ритмопластики Іра-
їди Петрівни Лукашової, згідно з дослідницею 
Ж.В. Дедусенко, містяться в тезах про матеріалі-
зацію ритму як людського руху, виявлення в цьо-
му русі волі й почуттів, моторний, пластичний 

субстрат переживання, виявленого рухом, гармо-
нічну узгодженість рухів тощо. Ця система, ста-
ла, на думку О.І. Чепалова, основою для таких 
відмінних напрямів сценічного мистецтва, як 
концепція «надмаріонетки» Г. Крега та «синесте-
зії» Ж. д’Удіна. Можна простежити зв’язок цих 
новацій у театральній (зокрема, хореографічній) 
педагогіці з педагогічними ідеями ніцшеанства, 
наприклад з тезою про всеосяжність гри: «Дити-
на й митець – це ті архетипи, які своїми діями 
і духом найближчі до світової гри», – зазначає до-
слідник педагогічної спадщини Ф. Ніцше Т. Хойєр. 
Саме гра як основа навчання і головний елемент 
сценічної підготовки актора подібна до тих за-
вданнь, які постійно виникають під час підготов-
ки артистів балету. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Хореографічна педаго-
гіка динамічно розвивається, що виражається 
в постійному протистоянні між класичною шко-
лою і багатьма модерними стилями танцю, які 
набували значного поширення, проголошували 
свої маніфести і, звичайно ж, потребували ство-
рення нових педагогічних систем.

Формулювання цілей статті. Заслужена 
артистка УРСР Іраїда Петрівна Лукашова наро-
дилася 1938 року в Свердловську. По закінченні 
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навчання у хореографічній школі при Одесько-
му оперному театрі (1946-1953, клас А. Ринді-
ної, К. Пушкіної) дебютувала на сцені місцевої 
Опери в ролі Маші в балеті «Лускунчик» П. Чай-
ковського; 1955 року була прийнята до балетної 
трупи Київського ДАТОБ ім. Т. Шевченка, де 
досить швидко посіла місце провідної солістки 
[1, с. 324]. Театрознавці (В. Туркевич, Ю. Ста-
нішевський тощо) відзначали, що вже на почат-
ку танцювальної кар’єри хореографічний стиль 
І. Лукашової відрізнявся неперевершений акаде-
мізмом, чистотою і витонченістю танцювальних 
ліній, у виконавській манері поєднувалися ви-
сока технічна складова та глибоке проникнення 
у сутність створюваних нею образів [11, с. 125]. 
«Ірина [Іраїда – Л.В.] вже тоді здивувала всіх ви-
тонченістю і віртуозністю танцювальної техніки. 
Для неї, здавалось, не було труднощів у склад-
ній мові класичного танцю. Природний стрибок 
і графічна закінченість поз, чудові обертання 
та філігранність дрібних рухів поєднувались 
у юної балерини з високою поетичною натхнен-
ністю і непідробленою щирістю» [7, c. 77].

Найповніше лірико-романтичне обдарування 
Іраїди Лукашової розкрилося у творчому дуеті 
з не менш обдарованим артистом балету Валерієм 
Парсєговим.

 Серед сценічних здобутків В. Парсєгова – 
І. Лукашової насамперед варто назвати партії 
з балетів академічної спадщини: Зігфрід – Одет-
та – Оділія, Маша – Лускунчик, Аврора – Де-
зіре (“Лебедине озеро”, “Лускунчик”, “Спляча 
красуня” П. Чайковського), Альберт – Жізель 
(“Жізель А. Адана”), Франц – Сванільда (“Коп-
пелія” Л. Деліба), Діана – Актеон, Вакх – Вак-
ханка (“Есмеральда” Ц. Пуні) тощо. Важливою 
сценічною практикою для Парсєгова і Лукашової 
стала їх участь у балетах національної темати-
ки: Лукаш – Мавка (“Лісова пісня” М. Скоруль-
ського), Степан – Лілея (“Лілея” К. Даньке-
вича), Іван – Марічка (“Тіні забутих предків” 
В. Кирейка) тощо. На думку вітчизняного мис-
тецтвознавця Юрія Станішевського, артистичне 
партнерство Лукашової і Парсєгова «подарувало 
київській сцені високохудожні досягнення в кла-
сичних і сучасних спектаклях, рідкісну мистець-
ку гармонію двох близьких за духом і чистотою 
хореографічної форми виконаців […]. Партнери 
неначе доповнювали один одного, захоплювали 
глядачів натхненною красою танцю і глибокою 
щирістю почуттів...» [8, с. 410]. 

Остання думка про високий рівень художніх 
здобутків І. Лукашової та В. Парсєгова не є пере-
більшенням. На сцені, в дуеті, вони дійсно уосо-
блювали зовнішню і внутрішню красу образів 
своїх героїв. Восени 1964 року дует Лукашова–
Парсєгов вразив своєю викінченою майстерністю 
не лише публіку, а й суворих критиків та висо-
коавторитетне журі (на чолі із балетмейстером 
Гранд-опера, нашим колишнім земляком, Сер-
жем Лифарем) на Другому міжнародному фести-
валі танцю у Парижі [8, с. 410]. За непереверше-
не виконання па-де-де Діани й Актеона з балету 
“Есмеральда” (балетмейстер Вахтанг Вронський) 
Лукашова і Парсєгов здобули не лише пристиж-
ні для артистів премії – нагороди на честь Ганни 
Павлової та Вацлава Ніжинського, а й Гран-прі 
хореографічного форуму. За словами Юрія Ста-

нішевського, позолочені туфельки Іраїди Лу-
кашової, в яких вона танцювала на паризькій 
сцені разом із Валерієм Парсєговим й досьогодні 
зберігаються у старовинному музеї Французької 
академії танцю разом із пуантами видатних ба-
лерин ХХ століття: Ганни Павлової, Тамари Кар-
савіної, Галини Уланової, Іветт Шовіре, Майї 
Плисецької та інших видатних танцівниць.

На жаль, після триумфу у Парижі дует з ад-
міністративних та професійних причин розпав-
ся і більше не відновлювався. Поступово обидва 
артисти здобули вищу педагогічну й балетмей-
стерську хореографічну освіту: І. Лукашова – 
у Державному інституті театрального мистецтва 
в Москві у класі відомого балетмейстера Р. Заха-
рова, В. Парсєгов – у Київському державному те-
атральному інституті (факультет кінорежисури), 
згодом перейшли на педагогічну та викладаць-
ко-репетиторську діяльність. Головною справою 
досвідченої балерини стала робота з молодими 
солістками над провідними партіями класично-
го репертуару, зокрема її ученицями були Тетя-
на Боровик і Тетяна Литвинова. Про педагогічні 
здобутки І. Лукашової мистецтвознавець В. Чор-
ногор писав: «Наставництво стало [для неї] одні-
єю з невід’ємних рис роботи в театрі. Втім, для 
того є всі передумови. Головне – хороша класич-
на школа балерини. І. Лукашова чудово відчу-
ває всю красу, прозору пастельність і витонче-
ність образів у балетах Чайковського, Глазунова, 
Прокоф’єва...» [13, с. 7]. З початку 1980-х років 
І. Лукашова працювала за кордоном педагогом 
та балетмейстером-репетитором Хорвацького на-
ціонального театру у Загребі.

На початку 2019 року, на запрошення дирек-
ції Національної опери України, зокрема худож-
нього керівника балетної трупи Аніко Рехвіаш-
вілі, Іраїда Петрівна Лукашова повертається до 
складу педагогів-репетиторів Національної опе-
ри України.

Автор статті був свідком декількох уроків,які 
проводила Іраїди Петрівни для артистів балету 
Національної опери України, та зробив запис 
класичного екзерсису(додається в кінці статті), 
на аналізі якого було проаналізувано особливос-
ті та окремі методичні підходи побудови уроку 
класичного танцю для артистів балету. А саме:

1. Педагог ніколи не перевантажує комбіна-
ції. Іраїда Петрівна розподіляє працю всього 
суставно-зв'язкового апарату рівномірно, не по-
вторюючи багато разів один рух. Її композиції 
вирізняються логічною побудовою та поступовим 
збільшенням технічної складності. 

2. Всі рухи біля станка та на середині залу ви-
конуються з обох ніг, що в рівній мірі розігріває, 
розвиває і зміцнює весь руховий апарат артиста 
балету.

3. Кожна вправа біля станка або танцюваль-
на комбінація рухів на середині залу починаєть-
ся та закінчується методично грамотно і танцю-
вально завершено. 

4. В третій частині уроку (allegro), відпрацьо-
вуються різноманітні стрибки класичного танцю 
(малі, великі, трамплінні). Вони комбінуються 
з поворотами, обертами, увага приділяється вза-
ємодії рук та корпусу.

5. Важливою складовою екзерсису класично-
го танцю провідний педагог вважає темп його 
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проведення. Активний темп зростання наван-
таження викликає в танцівників максимальне 
напруження не лише м’язового апарату, а й цен-
тральної нервової системи. І навпаки, недостат-
ньо інтенсивний темп проведення уроку сприяв 
надмірному «охолодженню» виконавців й змен-
шує розвиток сили та витривалості. Тому, з ціл-
лю уникнення перевтомлення організму педагог 
під час уроку робить зауваження по методиці 
виконання та пояснює як треба їх запобігати під 
час виконання. Зауваження робить в простій, 
зрозумілій та логічно послідовній формі (на від-
міну від просторових та багатослівних).

6. Представлені методичні ознаки класичного 
екзерсису І. Лукашової, обумовлюються психофі-
зичними особливостями організму виконавців, 
сприяють розвитку їх віртуозності й водночас 
попереджають можливому ушкодженню суглобо-
зв’язкового апарату, розладу серцевої та нервової 
діяльності. Тому, у межах дозволеного часу, І. Лу-
кашова варіативно може скорочувати тривалість 
першої частини уроку та посилювати складність 
її комбінованих завдань; другу і третю частину 
збільшувати за обсягом рухів та складністю при-
йомів, в залежності від навантаження на артис-
тів балету репертуаром або під роботи над нови-
ми виставами.

Викладені вище принципи класичного екзер-
сису для артистів балету є основою методики ви-
кладання класичного танцю, якої дотримується 
у своїй роботі І. Лукашова– заслужена артистка 
УРСР, відомий український педагог,яка добре ві-
дома не тільки в нашій країні а і за її межами. Ви-
значний результат її плідної та сумлінної праці не 
лише ставить І. Лукашова до лав видатних зна-
вців академічного танцю, а й дає вагомі підстави 
визначати її викладацький досвід одним з провід-
них у галузі вітчизняної балетної педагогіки. 

КЛАСИЧНИЙ ЕКЗЕРСИС І.П. ЛУКАШОВОЇ
Екзерсис біля станка
1. Музичний розмір 4/4. Grands plies по І по-

зиції ніг, releve на півпальцях, port de bras до 
станку, швидке (1/4) grands piies. Так само по 
ІІ, IV,V позиціям ніг, port de bras вперед, назад 
та в сторону.

2. Музичний розмір 2/4. Battements tendus 
два вперед по V позиції ніг, на третьому – demi-
plie. Два рази вattements tendus з releve в сторо-
ну, закінчити в V позицію. Вся вправа викону-
ється назад.

3. Музичний розмір 2/4. Battements tendus 
jetes. Сім раз balance по І позиції ніг, два рази по 
три в сторону по І позиції.

4. Музичний розмір 3/4. Rond de jambe par 
terre два рази , на третьому – grand rond de jambe 
jete, розтяжка назад. Закінчити вправу releve 
lent у ІІ arabesque.

5. Музичний розмір 4/4. Battements fondus 
один раз в сторону, один раз вперед, через sur le 
cou-de-pied в сторону на demi-plie, tour en dedans 
один оберт, закінчити оберт на sur le cou-de-pied, 
спуститись з півпальця на всю стопу та знову під-
нятись на півпальці.

6. Музичний розмір 3/4. Battements frappes три 
рази в сторону, flic-flac en tournant en dedans, сім 
раз doubles frappes releve в сторону. Далі petits 
battements sur le cou-de-pied два рази з зупинкою 

вперед, три рази швидких (1/8), tour temps releve 
en dehors два оберта, закінчення attitude, allongee 
у другий arabesque, сім frappes в сторону.

7. Музичний розмір 6/8. Adagio. На 
1/8 developpe ecartee нагору(голова повернута 
до станку), passe developpe вперед на efface, plie 
(під руку)закрити в V позицію вперед, releve en 
tournant en dedans на півпальцях по V позиції 
пів оберта, developpe назад правою ногою 9ліва 
рука в 3-й позиції), поворот на пів кола en dehors 
у позі attitude allongee.

8. Музичний розмір 3/4. Grands battements 
jetes balancoire, вісім разів з зупинкою по І по-
зиції, вісім в сторону по V позиції. 

Екзерсис на середині залу
1. Музичний розмір 3/4. Adagio. Grands plies 

по ІІ позиції ніг, знизу tours attitude en dehors 
два оберти. Третій arabesque plies, developpe 
a la seconde, лівой ногою, grands fouette у третій 
arabesque. Battements tendus croises вперед пра-
вою ногою два рази по Vпозиції, на третьому demi-
plie (під руку) changement de pied en tournant, 
чотири battements tendus в четвертий arabesque 
правою ногою, вісім petits battements jetes в сто-
рону лівою ногою, preparation в IV позицію, два 
tours en dehors, закінчити в IV позицію, два tours 
en dedans, закінчення в третій arabesque.

2. Музичний розмір 4/4. Grands battements jetes 
два рази на croise вперед (під руку) правою ногою, 
sissonne ouverte у перший arabesque, assemble 
вперед лівою ногою, два grands battements jetes 
на ecarte вниз лівою ногою, sissonne tombee (з пів-
пальців), pas de bourree, IV позиція, tour attitude 
en dehors(руки в 3-й позиції) renverse.

Allegro
1. Музичний розмір 2/4. Temps sauté в IV пози-

цію, оберт ¼ кола, на ІІ позицію, два changement 
de pied по V позиції ніг 

2. Музичний розмір 2/4. Assembies battus пра-
вою ногою, pas echappe, saute по другій позиції ніг.

3. Музичний розмір 3/4. Рas echappe, saute, 
sissonne simple,pas jete вперед, pas glissade,2 pas 
jete в сторону pas аssembies в V позицію. 

4. Музичний розмір 2/4. Діагональ. З правої 
ноги рas tombe pas de bourre pas glissade grand 
battement jete закінчити pas tombe на ліву 
ногу,комбінація повторюється з лівої ноги.

5. Музичний розмір 2/4. Рas couru, grand pas jete 
вперед, pas shasse, grand аssembies, два pas balance, 
grand аssembies.Pas faille в перший arabesque tours 
chaines, tours en lair в IV позицію ніг.

6. Музичний розмір 2/4. Entrechat quatre два 
рази, bris вперед лівою ногою, royale.

Висновки. Урок є надто важливою складо-
вою для формування майстерності артиста бале-
ту, без якої неможливі як повноцінний репети-
ційний процес, так і високий професійний рівень 
репертуарних спектаклів. Уміння збалансувати 
тренувальні програми для розкриття індивіду-
альності кожного танцівника та виконання ак-
туальних творчих завдань є важливими переду-
мовами педагогічної ефективності. На прикладі 
класичного екзерсису видатної артистки, балет-
мейстера та педагога І.П. Лукашової, проаналі-
зовані особливості та окремі методичні підходи 
побудови уроку класичного танцю для артистів 
балету. Визначено ставлення педагога до форму-
вання загальної культури танцівника.
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ОСНОВНІ пІДхОДи ДО ФОрМуВаННя культури зДОрОВ’я у СтуДеНтІВ зВО
анотація. У статті наведена характеристика культури здоров’я з позицій системного підходу з виділен-
ням системоутворюючих, системонаповнюючих і системообумовлюючих факторів, які визначають функ-
ціонування цілісної системи, яка, у свою чергу, складається із компонентів: мотиваційно-особистісного, 
когнітивного і діяльнісного. Встановлено, що культура здоров’я особистості характеризується життєвими 
позиціями людини (наявністю позитивних цілей і цінностей); грамотним відношенням до свого здоров’я, 
природи і суспільства; організацією здорового стилю життя, який дозволяє узгодити норму і варіатив-
ність, індивідуальність і заданість, розглядати специфіку активності особистості у реалізації здорового 
способу життя в індивідуальній життєдіяльності. Культура здоров’я особистості, виникаючи на певному 
рівні суб’єктивності і творчості у процесах життєдіяльності, утворює цілісну систему життєвих проявів 
особистості, яка сприяє гармонізації власної індивідуальності з умовами життєдіяльності і є засобом само 
актуалізації в ній, дозволяє активно регулювати стан людини з урахуванням індивідуальних особливос-
тей і рівня здоров’я, реалізувати програми самозбереження, самореалізації, саморозвитку, які призводять 
до гармонізації усіх компонентів здоров’я і цілісного розвитку особистості.
ключові слова: культура здоров’я особистості, здоровий спосіб життя, системні фактори, компоненти, 
мотивація, цінності, діяльність.
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baSic appRoachES To foRMiNG hEalTh culTuRE To STudENTS
Summary. Different scientific approaches to the definition of a culture of personality health cause the con-
sideration of this phenomenon in terms of a system approach, the essence of which in terms of its as a whole 
system, which is not limited to a simple sum of parts, but possesses qualities that may be missing in its individ-
ual elements. The system approach involves consideration of relatively independent components not isolated, 
but in the relationship and development, the identification of structural and functional relationships and the 
construction of models in order to obtain knowledge about the laws of the functioning of the system. Analysis 
of the culture of personality health from the point of view of systemic integrity will contribute to a deeper un-
derstanding of its determinant role in the formation of human health. The article describes the characteristics 
of the health culture from the point of view of the system approach with the allocation of system-forming, 
system-filling and system-determining factors that determine the functioning of a holistic system, which in 
turn consists of components: motivational-personal, cognitive and activity. It is established that the culture of 
personality health is characterized by human life positions (having positive goals and values); competent atti-
tude to their health, nature and society; organization of a healthy lifestyle that allows you to reconcile the norm 
and variability, individuality and purpose, to consider the specificity of personality activity in implementing 
a healthy lifestyle in an individual's life. The culture of personal health, appearing at a certain level of sub-
jectivity and creativity in the processes of life, forms a holistic system of life manifestations of the individual, 
which promotes the harmonization of one's individuality with the conditions of life and is a means of actual 
actualization in it, allows you to actively regulate the state of a person, taking into account individual features 
and level of health, realize programs of self-preservation, self-realization, self-development, which lead to the 
harmonization of all components of health and holistic development personally. 
keywords: culture of personality health, healthy lifestyle, system factors, components, motivation, values, 
activity.

Актуальність дослідження. Пізнання 
сутності і значимості певного компонен-

та якогось процесу, явища, розвитку науково об-
ґрунтованого уявлення про нього пов’язане, перш 
за все, зі створенням повної картини про дефіні-
цію поняття, що ототожнює цей компонент. Та-
кий процес пізнання базується на послідовному 
і взаємопов’язаному вивченні основоположних 
категорій чи понять, особливо, якщо компонент, 

що пізнається позначається словосполученням, 
а з ним і явищем, в контексті чого представлена 
«культура здоров’я особистості». Робіт, що стосують-
ся дослідження проблеми культури здоров’я осо-
бистості є значна кількість. Однак, не достатньо 
дослідженою, на наш погляд, є проблема інтерпре-
тації даного феномену як системної цілісності.

Різні наукові підходи до визначення культури 
здоров’я особистості обумовлюють розгляд даного 
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феномену з точки зору системного підходу суть якого 
у розумінні її як цілісної системи, що не зводиться до 
простої суми частин, а володіє якостями, які можуть 
бути відсутні у окремих її елементів. Системний під-
хід передбачає розгляд відносно самостійних компо-
нентів не ізольовано, а у взаємозв’язку і розвитку, 
виявленні структурних і функціональних зв’язків 
і побудові моделей з метою отримання знань про 
закономірності функціонування системи. Аналіз 
культури здоров’я особистості з позицій системної 
цілісності сприятиме більш глибокому розумінню її 
детермінантної ролі у формуванні здоров’я людини.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У зв’язку з набуттям глобального статусу пробле-
ми здоров’я, останнім часом активізувались між-
дисциплінарні наукові дослідження факторів, 
детермінант, які визначають здоров’я людини. 
Так ВООЗ, виділяючи чотири найбільш значи-
мих для здоров’я фактори, надає їм наступні спів-
відношення: спосіб життя – 50-55%, навколишнє 
середовище – 20-25%, спадковість – 15-20%, охо-
рона здоров’я – 15-20%. Наукові дослідження 
проблеми здоров’я останніх років розглядають 
його з позицій цілісності, використовуючи хо-
лістичний, інтегративний підхід, методологічні 
принципи, що лежать в основі знань про людину 
з позицій закономірностей системної ціліснос-
ті і синергетичної взаємодії її складових [5; 7]. 
У даному контексті активізувались і досліджен-
ня проблеми культури здоров’я особистості, як 
одного з основних чинників, що через культурну 
поведінкову складову значним чином детермінує 
здоров’я людини, а відтак і якість її життя [2; 8].

Важливість дослідження здоров’я людини 
з точки зору антропогенних потреб у сучасних 
умовах визначається тією обставиною, що вза-
ємодія потреб і здоров’я реалізується у культурі 
здоров’я, що є психологічною моделлю відношен-
ня до здоров’я та здоров’яформуючої поведінки, 
вибраної індивідом у пошуках кращого самоздій-
снення життя.

Мета дослідження: проаналізувати структу-
ру, компонентний склад культури здоров’я осо-
бистості та обґрунтувати здоров’яформувальну 
сутність культури здоров’я особистості з позицій 
системної цілісності.

Методи дослідження: системний метод, теоре-
тичний аналіз, інтерпретація та узагальнення да-
них наукової літератури з проблеми дослідження.

Виклад основного матеріалу. Основою по-
няття «культура здоров’я особистості» є катего-
рія «культура». Культура є найбільш яскравим 
і складним феноменом у людському суспільстві. 
Теорія сучасної культури нараховує багато (сотні) 
її визначень. У контексті нашого дослідження пі-
дійде визначення наведене нижче.

Культура – творіння людини, що являє собою 
процес і результати збереження, освоєння, ство-
рення, відтворення і поширення матеріальних 
і духовних цінностей, що виступає у вигляді якіс-
ної характеристики діяльності людини і суспіль-
ства, міри і способу його розвитку.

Всі компоненти визначення категорії куль-
тура, їх сутність і взаємозв’язок обумовлені ді-
яльністю людини, її наступністю від покоління 
до покоління, філософією спірального розвитку 
суспільства, на чому базується і користування, 
і примноження цінностей культури.

У вузькому смислі культура – це, перш за все, ті 
зразки поведінки, діяльності і взаємодії з іншими 
людьми, яких дотримуються індивіди, що населя-
ють спільну територію, занурені у відповідне жит-
тєве середовище. Відповідно, культура характери-
зує особливості поведінки, свідомості і діяльності 
людей у конкретних сферах суспільного життя.

Культура є найбільш складним феноменом 
у сучасній науці. Про це свідчить той факт, що 
у науці існують сотні її визначень. Із всіх під-
ходів до її визначення найбільш значимими, на 
думку В.М. Видріна, є наступні:

– культура – творіння людини, те, що не ство-
рено у такому вигляді природою;

– культура – міра і спосіб розвитку людини;
– культура – якісна характеристика діяльнос-

ті людини і суспільства;
– культура – процес і результат збереження, 

освоєння, розвитку і поширення матеріальних 
і духовних цінностей [2].

Розглядаючи культуру у якості міри і способу 
розвитку людини, мається на увазі всебічне її вдо-
сконалення, включаючи інтелектуальний, фізич-
ний, психічний, духовний, естетичний розвиток. 
Людина розвивається у процесі діяльності і кон-
кретних її видів, основними з яких є: пізнавальна, 
трудова, комунікативна, ігрова [3]. На основі цих 
видів діяльності формуються і додаткові, серед 
яких, на нашу думку, особливе місце і гуманну зна-
чимість для людини має оздоровча діяльність, яка, 
в свою чергу, може вважатись якісною характерис-
тикою культури здоров’я особистості. При цьому 
якісна характеристика діяльності людини у ціло-
му свідчить про те, що не сама по собі діяльність, а 
її способи, якості, міра розумності і корисності для 
людини і суспільства в цілому характеризують рі-
вень її культурності. У цьому смислі оздоровча ді-
яльність, спрямована на формування, збереження 
і зміцнення здоров’я, організацію здорового спосо-
бу життя, перетворює людину, вдосконалює її від-
ношення до самої себе, природи і суспільства, фор-
мує культуру здоров’я особистості.

Діяльність нерозривно пов’язана з потребами, 
оскільки вся історія людського суспільства є не що 
інше як діяльність із задоволення її потреб. Аналі-
зуючи різні класифікації потреб, можна виділити 
два класи: природні, до культурні і людські соці-
альні, культурні. До перших відносяться потреби 
в їжі, воді, повітрі, рухові, потреби розмноження, 
захисту потомства. Вони у повній мірі притаманні 
як тваринам, так і людині, але у людському сус-
пільстві вони детерміновані соціальними умовами.

Культурні людські потреби не даються, а 
лише задаються природою, вони формуються 
у процесі виховання і різних видів діяльності. Рі-
вень їх сформованості і усвідомленості залежить 
від якості діяльності людини з задоволення усві-
домленої ним потреби, необхідності в матеріаль-
них і духовних, фізичних і психічних, інтелекту-
альних і емоційних цінностях.

До числа найбільш загальних соціальних 
потреб відноситься необхідність створення здо-
рової, життєдіяльної і мобільної нації, у всебіч-
но і гармонійно розвинених людях і у створенні 
об’єктивних умов для вільного розвитку сил, зді-
бностей і дарувань кожної людини, збереження 
і зміцнення її здоров’я. Ступінь сформованості 
цієї потреби, її рівень залежать, перш за все, від 
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рівня культури людини, її вихованості і освіче-
ності, які, в свою чергу, формуються головним 
чином у системі освіти і суспільних відносин про-
тягом усієї людської життєдіяльності.

Культура здоров’я, як найважливіша скла-
дова усієї людської культури, – одна із основних 
форм освоєння людиною зовнішньої і внутріш-
ньої природи, спосіб створення гармонії свого іс-
нування у найширшому сенсі. Разом з тим куль-
тура здоров’я особистості включає в себе не лише 
об’єктивні результати діяльності людей, що про-
являються у рівні їх здоров’я, але і суб’єктивні 
людські сили і здібності, що реалізуються в ді-
яльності, спрямованій на організацію індивіду-
ального здорового способу життя.

Розглядаючи співвідношення поняття куль-
тура здоров’я з визначенням загальної культури, 
слід виділити пріоритет духовно-моральних цін-
ностей і мотиваційних установок на здоров’я, які 
знаходять своє вираження у менталітеті здорово-
го способу життя. При цьому розвиток духовного 
світу людини, її творчих здібностей, відношення 
до праці, до соціального середовища є стратегією 
освіти у зміні способу життя з метою збереження 
і примноження індивідуального здоров’я.

Важливими характеристиками категорії 
«здоров’я» є кількість і якість здоров’я, які до-
зволяють людині реалізовувати свої біологіч-
ні і соціальні функції, а також є потенціалом 
для активної творчої діяльності людини. При 
цьому однією із умов нарощування потенціалу 
здоров’я чи його збереження при наявності сер-
йозних (незворотніх) відхилень є наявність мо-
рально-вольових і ціннісно-мотиваційних уста-
новок на здоров’я і здоровий спосіб життя.

Цілісне розуміння здоров’я передбачає не лише 
єдність організму, це організм і особистість з влас-
тивим їм рівнем розвитку психофізіологічних 
функцій, ступенем розвиненості мислення, від-
повідним менталітетом, що дозволяє проявляти 
певну міру працездатності, соціальної активності, 
яка, в свою чергу, визначається стратегією життя 
людини, мірою його панування над обставина-
ми життя. Іншими словами, особистісний рівень 
здоров’я будується у відповідності з основними ці-
лями і цінностями життя і визначається індивіду-
альним стилем життя (у нашому розумінні – здо-
ровим способом життя). Таким чином, здоровий 
спосіб життя – це сукупність духовних цінностей 
і фактичних діяльнісних форм зі збереження 
здоров’я. сутністю ЗСЖ є забезпечення оптималь-
ного задоволення потреб людини за умови і на 
основі оптимізації розвитку, стану і функціону-
вання організованих зовнішніх і внутрішніх сис-
тем, зв’язків індивіда і суспільства. Причому здо-
ровий спосіб життя має індивідуальну адресність. 
Індивідуалізація ЗСЖ є врахуванням природних 
задатків, потреб, соціальних і кліматичних умов 
та є основним принципом з формування культури 
здоров’я особистості і дозволяє перевести так зва-
ний узагальнений «здоровий спосіб життя» в ін-
дивідуалізований «здоровий стиль життя» [1; 5; 6].

Здоровий стиль життя пов’язують із задоволен-
ням базових людських потреб. У різних особистос-
тей, при однаковому наборі базових потреб, при-
сутній свій власний спосіб їх задоволення, багато 
в чому обумовлений вихованням. Окрім цього кож-
на людина вибудовує свою власну систему потреб 

і у відповідності з ієрархією в ній розподіляє час, 
сили, життєві ресурси між різними видами діяль-
ності. Різні способи задоволення потреб і індивіду-
альність систем потреб обумовлюють різні життєві 
стилі. Відповідно, здоровий стиль життя передба-
чає таку систему індивідуальних потреб, яка спри-
яє розвитку даної особистості, а також оптимальні 
способи реалізації цих потреб. У контексті цього 
представляє інтерес твердження А. Маслоу [7], що 
само актуалізація, прагнення до розвитку своїх зді-
бностей, до особистісного росту є потребою вищого 
рівня людини, яка перетворюється у мотив пове-
дінки за умови задоволення нижчих потреб. Само-
актуалізація виступає не тільки метою і резуль-
татом, але і процесом актуалізації потенційних 
можливостей особистості. Розвинена потреба у са-
моактуалізації орієнтує на ведення здорового сти-
лю життя як необхідної умови повноцінного, актив-
ного, тривалого життя, що дозволяє у повній мірі 
реалізувати потенційні індивідуальні можливості. 
Але здоровий стиль життя лише тоді відповідає 
своєму визначенню, коли є умови для задоволення 
не лише життєво необхідних потреб, але і потреби 
у само актуалізації. Звідси, здоровий стиль життя 
є продуктом самостійного пошуку, індивідуальної 
смислотворчості, особистісної еволюції.

Виходячи із аналізу стильових рис, з точки 
зору їх оптимальності для суб’єкта життєдіяльнос-
ті, М.Я. Віленський [5] виділяє наступні критерії 
здорового стилю життя: організаційний (наявність 
у особистості повноцінної життєвої стратегії, а не ко-
роткочасних тактик виживання); гігієнічний (раці-
ональний режим праці і відпочинку, оптимальний 
руховий режим, дотримання правил особистої гігі-
єни); комунікативно-діяльнісний (багата палітра 
різних видів діяльності, регулярна оздоровча діяль-
ність, здатність до продуктивного спілкування, по-
шуково-творча активність); адаптаційно-рольовий 
(гармонійне протікання процесів соціалізації і ін-
дивідуалізації), гнучкість у поведінці і спілкуван-
ні, конгруентність); культурно-естетичний (широта 
культурних контактів, наявність естетичного іде-
алу, здатність протидіяти проявам антикультури, 
розумне дотримання моди); ціннісно-мотивацій-
ний (пріоритет цінностей здоров’я і саморозвитку, 
наявність ідеологічного ідеала); емоційно-вольо-
вий (емоційно-психологічна стійкість, внутрішній 
контроль, оптимізм); індивідуально-особистісний 
(високий рівень само прийняття і самоповаги, чут-
ливість до себе, здатність зберігати свою унікаль-
ність і творчо реалізовувати її).

Відповідно, здоров’я багато в чому залежить 
від життєвої позиції і зусиль людини, здатної ак-
тивно регулювати власний стан з урахуванням 
індивідуальних особливостей свого організму, ре-
алізовувати програми самозбереження, самореа-
лізації і саморозвитку. Для цього потрібні мотива-
ція формування здоров’я, культура знань про свій 
організм і способів вдосконалення здоров’я. При 
цьому освоєння здорового способу життя можливе 
на основі принципу активності особистості, що до-
зволяє поєднувати цінності здоров’я з формуван-
ням валеологічних знань і освоєнням практичних 
навичок збереження і зміцнення здоров’я, які ре-
алізуються у повсякденній життєдіяльності.

Розглядаючи культуру здоров’я з позицій сис-
темно-структурного підходу [7], ми представляє-
мо її у вигляді цілісної системи з притаманним їй 
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внутрішнім змістом, зовнішніми умовами і інте-
гральним результатом, що виражається узгодже-
ністю системо утворюючих, системонаповнюючих 
і системо обумовлюючих факторів.

Системоутворюючими факторами є стан інди-
відуального здоров’я людини у його динаміці і прак-
тико-орієнтований здоровий стиль життя. При 
цьому критерії стану здоров’я слід розглядати з по-
зицій нарощування чи збереження його кількісного 
і якісного потенціалу як при відносно високому рів-
ні здоров’я, так і при наявності певних відхилень, 
фізичних дефектів, тих чи інших захворювань.

Системонаповнюючими компонентами куль-
тури здоров’я є: духовно-моральні цінності (у тому 
числі цінності здоров’я і здорового способу життя) 
і менталітет здорового стилю життя; валеологічна 
грамотність (знання причин і механізмів форму-
вання здоров’я, організації ЗСЖ, навички оздоров-
чої діяльності); оздоровчі технології, спрямовані на 
фізичне і психічне вдосконалення особистості.

Системообумовлюючі фактори формування 
культури здоров’я носять об’єктивний і суб’єктивний 
характер. До об’єктивних можна віднести соціальні 
і біологічні фактори. Соціальними факторами, на 
наш погляд є: рівень соціально-економічного роз-
витку суспільства, матеріальне благополуччя гро-
мадян і рівень їх життя, державна політика у сфері 
охорони здоров’я, наявність «моди» на здоров’я, яка 
формується державними і суспільними структу-
рами, розвиток системи освіти, охорони здоров’я, 
фізичного виховання і ін.. До біологічних систе-
мообумовлюючих факторів культури здоров’я осо-
бистості можна віднести генетично детерміновані 
і набуті передумови фізичного і психічного розвит-
ку особистості, вікові особливості і гетерохронність 
психофізіологічних функцій організму, умови існу-
вання індивіда у конкретній екосистемі. Найбільш 
значимими суб’єктивними факторами є мотивація 
на здоров’я і наявність вольових якостей, необхід-
них для прояву активності особистості, прагнення 
до самовдосконалення і самореалізації, подолання 
власної інертності.

Виходячи із структури особистості, мож-
на виділити наступні компоненти культури 
здоров’я особистості:

– мотиваційно-особистісний компонент – 
включає в себе розвиток потреби у підвищенні 
рівня здоров’я, мотивів здорового стилю життя, 
вдосконалення властивостей і якостей особистос-
ті, що забезпечують процес саморозвитку, само-
виховання, самовдосконалення;

– когнітивний компонент являє собою ціліс-
ну практико-орієнтовану систему валеологічних 
знань і умінь фізичного і психічного самороз-
витку, сукупність норм і цінностей, які забез-
печують уявлення про роль і місце культури 
здоров’я у системі культурних відношень;

– діяльнісний компонент забезпечує досяг-
нення певного рівня здоров’я через особистісно-
значимий і індивідуально-орієнтований здоро-
вий спосіб життя.

Висновки і пропозиції. Таким чином, про-
ведений аналіз дає підстави стверджувати, що 
культура здоров’я особистості характеризується 
життєвими позиціями людини (наявністю по-
зитивних цілей і цінностей); грамотним відно-
шенням до свого здоров’я, природи і суспільства; 
організацією здорового стилю життя, який дозво-
ляє узгодити норму і варіативність, індивідуаль-
ність і заданість, розглядати специфіку актив-
ності особистості у реалізації здорового способу 
життя в індивідуальній життєдіяльності. Куль-
тура здоров’я особистості, виникаючи на пев-
ному рівні суб’єктивності і творчості у процесах 
життєдіяльності, утворює цілісну систему життє-
вих проявів особистості, яка сприяє гармонізації 
власної індивідуальності з умовами життєдіяль-
ності і є засобом само актуалізації в ній, дозволяє 
активно регулювати стан людини з урахуванням 
індивідуальних особливостей і рівня здоров’я, 
реалізувати програми самозбереження, саморе-
алізації, саморозвитку, які призводять до гармо-
нізації усіх компонентів здоров’я і цілісного роз-
витку особистості.
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рОзВитОк техНІки у баСкетбОлІСтІВ за рахуНОк СучаСНих техНОлОГІй  
у заклаДах ВищОї ОСВІти

анотація. Тенденція до зростання швидкості ігрових дій, активізації дій у грі різко підвищила вимоги до 
оснащеності баскетболістів і якості виконання ними різних прийомів. Знайти нові засоби підготовки бас-
кетболістів можна лише за умови поєднання зусиль тренерів та науковців. Під час аналізу літературних 
джерел виявленні сучасні технології, такі як: поліграфічні посібники, навчальні відеофільми та мульти-
плікаційні фільми. Використання яких забезпечить образне уявлення елементів техніки баскетболу у 
спортсмена та допоможе швидше оволодіти ними. Удосконалюючи техніку гравця потрібно брати до уваги 
сучасні технології, які сприятимуть відображенню різних специфічних елементів та дозволять акцентува-
ти увагу на певні особливості техніки у грі баскетбол.
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dEvElopMENT of TEchNiquES baSkETball playERS accoRdiNG  
To ThE coNdiTioNS of ModERN TEchNoloGiES iN hiGhER EducaTioN iNSTiTuTioNS
Summary. The tendency to increase the speed of gaming activities has sharply increased the requirements 
for the quality of performance of various methods of basketball players. Contemporary basketball requires new 
quest for training techniques. When learning the elements of techniques in basketball, it is important to have 
a clear understanding of the implementation of a complex of movements. For this use a figurative representa-
tion. However, it is often difficult to formulate players with a clear idea of this or that element of basketball. 
First of all, due to the speed of their implementation. There fore, the display of the technique of any reception 
by athletes of high qualification does not always give the desired effect. Because the speed of execution does 
not allow to understand the details. For solving this problem, static and dynamic models of sports equipment 
elements are required. Usually drawings, videograms, diagrams are used. It is possible to find new methods of 
training basketball players only if the efforts of coaches and scientists are combined. As a result of the analysis 
of literary data, the main directions of application of modern technologies for the development of the develop-
ment of the elements of technology in basketball were identified: the creation of polygraph manuals reflecting 
the implementation of various techniques of technology; the use of video films to provide a dynamic visualiza-
tion of the biomechanical features of engineering elements; creating cartoons that allow you to focus on certain 
features of the techniques. The use of which will provide a graphic representation of the elements of basketball 
technique at the athlete and will help them to master them faster. By refining the player's technique, it is nec-
essary to take into account modern technologies that will facilitate the display of various specific elements and 
will allow you to focus on certain features of the technique in the basketball game.
keywords: elements of technique, modern technologies, basketball, basketball player, figurative representation.

Постановка проблеми. Системний роз-
виток сфери фізичної культури і спорту 

в Україні визначають значимість постійного по-
шуку нових методик навчання, які характеризу-
ються значним розширенням класу задач, еле-
ментом яких є особистість спортсмена. Зазначена 
специфіка робить надзвичайно актуальною роз-
робку шляхів персоналізації управління систе-
мою підготовки в командно-ігрових видах спорту 
[10, c. 19–20]. Сучасний баскетбол вимагає нових 
пошуків методик тренування. Знайти нові засо-
би підготовки баскетболістів можна лише за умо-
ви поєднання зусиль тренерів та науковців.

При навчанні елементам техніки в баскет-
болі, важливе значення має чітке осмислення 
виконання комплексу рухів, для цього вико-
ристовують образне уявлення [5, с. 60]. Однак 
сформувати у гравців чітке уявлення про той або 
інший елемент баскетболу часто буває складно, 
в першу чергу в зв'язку з швидкістю їх виконан-
ня. Тому показ техніки виконання будь-якого 
прийому спортсменами високої кваліфікації не 

завжди дає потрібний ефект, оскільки швидкість 
виконання не дозволяє усвідомити деталей. Для 
вирішення даної проблеми необхідні статичні 
і динамічні моделі елементів спортивної техніки. 
Зазвичай використовують малюнки, відеограми, 
схеми [8, с. 58–59]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За останні роки накопичений великий теоретич-
ний і експериментальний матеріал з питань, 
пов'язаних із розвитком та удосконаленням 
техніки гри у баскетбол. Козина Ж.Л. [8, с. 64] 
для вивчення елементів техніки у ігрових видах 
спорту пропонує використовувати метод техніч-
ного та художнього моделювання. Горбуля В.О. 
[4, с. 220] у своїх дослідженнях рекомендує ви-
користовувати метод контрольних тестів різних 
елементів техніки у баскетболі, таких як: пере-
сування в захисній стійці 100 м; передача м’яча 
в стіну двома руками від грудей і однією від пле-
ча за 30 с; штрафні кидки, із 30 кидків; 40 кидків 
з різних точок;кидки в стрибку «маятник», кіль-
кість влучань за 1 хв.
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Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми. Однак в даний час, не 
дивлячись на наявність інформаційних можли-
востей для образного уявлення елементів техні-
ки в баскетболі, все ще потребує пошуків сучас-
них технологій. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є виявлення сучасних технології для розвитку 
елементів техніки у баскетболістів в ЗВО.

Методи дослідження. Аналіз і узагальнен-
ня літературних джерел та даних Internet з пи-
тання розвитку техніки у баскетболістів за раху-
нок сучасних технологій у ЗВО.

Виклад основного матеріалу. В результаті 
аналізу літературних даних були виділені осно-
вні напрямки застосування сучасних технологій 
для забезпечення розвитку елементів техніки 
в баскетболі:
 створення поліграфічних посібників, що ві-

дображають виконання різних прийомів техніки; 
 застосування відеофільмів для забезпе-

чення динамічної наочності біомеханічних осо-
бливостей елементів техніки; 
 створення мультиплікаційних фільмів, 

що дозволяють акцентувати увагу на певні осо-
бливості техніки.

Для підготовки поліграфічних посібників за-
стосовується відеозйомка технічних прийомів 
виконана баскетболістами високої кваліфікації 
з подальшою комп'ютерною обробкою даних. Ма-
теріали знімаються за допомогою відеокамери, 
потім переводяться в комп'ютер за допомогою  
TV тюнера. Відеоматеріали розкладаються на 
кадри за допомогою «Adobe Premier». Після цьо-
го вибираються потрібні кадри, і видаляється 
фон за допомогою програми «Adobe Photoshop». 
Видалення фону робиться з метою забезпечення 
контрастності і кращого наочного сприйняття 
технічних елементів. Створені таким чином віде-
ограми можуть видаватися кожному спортсмену 
на необмежений термін. У збільшеному форматі 

отримання такої допомоги можна розвішувати 
перед спортивним залом [8, с. 58].

Створення навчальних мультфільмів застосо-
вується програма «Macromedia Flash MX 2004» – 
ця програма забезпечує інструментальну середу 
візуальної розробки мультимедійних докумен-
тів, що містять анімаційну графіку, звук, відео, 
елементи призначеного для користувача інтер-
фейсу і здатних підтримувати інтерактивність. 
Програма призначена для створення додатків 
з мультимедійним змістом самого різного вико-
ристання. Вона дозволяє створювати мальовані 
мультфільми, додавати до них відеокліпи і звук, 
отримані з інших джерел. Створені документи 
можуть експортуватися в інші програми і тран-
слюватися в них. Застосування створених та-
ким чином мультфільмів дозволяє наочно про-
демонструвати основні особливості виконання 
технічних елементів. Методи мультиплікації 
застосовуються також для ілюстрації тактичних 
взаємодій. Засоби наочності (відеограми, муль-
тфільми, відеофільми) можуть застосовуватися 
у вільний від тренувань час [6, с. 291–292].

В даний час вчені різних галузей знань звер-
таються до проблеми необхідності активізації 
так званого «внутрішнього бачення» для досяг-
нення успіху в роботі, творчості, при навчанні 
новим складним діям. На внутрішньому бачен-
ні заснований процес ідеомоторного тренування 
[9, с. 69–70].

Висновки. Під час аналізу літературних 
джерел виявленні сучасні технології, такі як: 
поліграфічні посібники, навчальні відеофільми 
та мультиплікаційні фільми. Використання яких 
забезпечить образне уявлення елементів техніки 
баскетболу у спортсмена та допоможе швидше 
оволодіти ними. Удосконалюючи техніку гравця 
потрібно брати до уваги сучасні технології, які 
сприятимуть відображенню різних специфічних 
елементів та дозволять акцентувати увагу на 
певні особливості техніки у грі баскетбол. 
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рОзВитОк ВитриВалОСтІ, шВиДкОСтІ та СпритНОСтІ  
заСОбаМи леГкОї атлетики у СтуДеНтІВ НепрОФІльНих зВО 

анотація. Фізичне виховання на сучасному етапі розвитку суспільства відіграє важливу роль у ста-
новленні особистості людини майбутнього, а процес його популяризації серед підростаючого покоління 
ускладняється недостатньою зацікавленістю студентства загальноприйнятими формами проведення 
практичних занять з фізичного виховання з одного боку і перенавантаженням навчальних програм –  
з іншого. Мета роботи полягає у доведенні ефективності застосування у системі фізичного виховання 
студентів засобів легкої атлетики через покращення у них показників швидкості, витривалості та сприт-
ності. У дослідженні брали участь студенти віком 19-20 років, з яких 39 хлопців та 36 дівчат. Зміст за-
нять контрольних та основних груп відрізнялися тим, що на відміну від контрольних, які займалися за 
робочою програмою «Фізичне виховання», студенти основних груп – у спортивній секції «Легка атлетика» 
із застосуванням бігових навантажень різної інтенсивності. Встановлено, що у досліджуваних студентів 
заняття у спортивній секції «Легка атлетика» сприяють вірогідному покращенню показників виконання 
тестів, що характеризують загальну витривалість, швидкість а також спритність. Доцільність застосу-
вання у системі фізичного виховання студентів легкої атлетики вірогідно доведено через кращими ре-
зультатами прояву загальної витривалості у представників основних груп у порівнянні із результатами 
студентів контрольних груп. 
ключові слова: легка атлетика, студенти, фізична підготовленість швидкісні якості, витривалість, 
фізичне виховання.
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dEvElopMENT of ExpERiENcE, SpEEd aNd pERSoNaliTy  
by lEadERShip METhodS of STudENTS

Summary. The analysis of scientific information on changes in the physical state of the planet's population as 
a whole and, in particular, our country shows that rapid technological progress, progress in the field of politi-
cal, economic and social relations promotes the emergence of problems associated with changes in the health 
of mankind, including student youth. Recently, the number of students with insufficient level of functionality 
has increased. Physical education at the present stage of development of society plays an important role in the 
formation of the person's personality of the future, and the process of its popularization among the younger 
generation is complicated by the lack of interest of students in conventional forms of conducting practical class-
es on physical education on the one hand and overloading of educational programs – on the other. In addition, 
the obligation to visit unpopular events for students does not provide the needs of young people in an active 
emotional and physical rest. The purpose of the work is to substantiate the expediency of using in the system 
of physical education of students of athletics with the use of running loads of different modes of power supply.  
The experiment was attended by students aged 19-20 years, of which 39 boys and 36 girls. The content of the 
classes of control and major groups differed in that, unlike the controllers who were engaged in the work pro-
gram "Physical Education", students of major groups – in the sports section "Track and field" with the use of 
running loads of different modes of energy supply. It has been established that in the studied students classes 
in the sports section "Track and field athletics" contribute to a possible improvement of performance indicators 
that characterize speed, agility, and overall endurance. The expediency of using in the system of physical edu-
cation of students of athletics is probably the best results of manifestation of general endurance in representa-
tives of major groups in comparison with the results of students of control groups.
keywords: athletics, students, physical fitness, speed qualities, endurance, physical education.

Актуальність дослідження. Аналіз на-
укових відомостей щодо змін у фізичному 

стані населення планети в цілому і, зокрема, на-
шої країни показує, що стрімкий технологічний 
прогрес, прогрес у сфері політичних, економіч-
них, соціальних відносин сприяє виникненню 
проблем, які пов'язані зі деградованими зміна-
ми у здоров’ї усіх верств населення. Таких змін 
зазнало, у тому числі, й здоров’я молодого поко-
ління сучасності [1]. Наразі, дослідниками дове-
дено, що функціональні можливості у здобувачів 
вищої освіти також зазнають певних змін і та-
кий стан потребує негайного вжиття заходів які 

б сприяли мінімізації гіподинамії та гіпокінезії 
молодого покоління [5; 8].

Фізичне виховання на сучасному етапі розвит-
ку суспільства відіграє важливу роль у станов-
ленні особистості людини майбутнього, а процес 
його популяризації серед підростаючого поколін-
ня ускладняється недостатньою зацікавленістю 
студентства загальноприйнятими формами про-
ведення практичних занять з фізичного вихован-
ня з одного боку і перенавантаженням навчаль-
них програм – з іншого. Крім того, обов’язковість 
відвідування непопулярних для студентства за-
ходів не забезпечує потреби молоді в активному 



«Молодий вчений» • № 3 (67) • березень, 2019 р. 256

Ф
ІЗ

И
Ч

Н
Е

 В
И

Х
О

В
А

Н
Н

Я
ТА

 С
П

О
РТ

емоційному й фізичному відпочинку [8]. Тому 
запорукою досягнення молодим поколінням ви-
соких цілей у майбутньому можуть стати такі 
підходи та принципово нові моделі фізичного 
виховання, які спроможні забезпечити заохочен-
ня молоді до занять спортом через усвідомлен-
ня отриманої від них користі, набуття корисної 
звички фізично розвиватися і, як наслідок реалі-
зацію ідеї формування у здорового способу жит-
тя, відчутне покращення здоров’я [6]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Результати досліджень, проведених дослідником 
Пилипей Л.П. [9], засвідчили, що у повсякденному 
житті сучасного студента поряд із іншими сфера-
ми діяльності та дозвілля пріоритетними вважа-
ються й різни прояви фізичної активності. Разом 
із тим, автор вказує на те, що п’ята частина опита-
них юнаків та дівчат виявили бажання займатись 
плаванням і сучасними видами спорту. Переваж-
на частина дівчат із їх числа віддають перевагу 
заняттям аеробікою та фітнесом. При цьому ігрові 
види спорту приваблюють лише від 5 до 10% моло-
ді, а заняття легкою атлетикою – менше 5%. При 
цьому, за даними дослідника, лише третина з чис-
ла опитаних молодих людей займаються спортом 
на постійній основі. Решта реципієнтів вказали на 
низку причин, які заважають долучитись до за-
нять спортом, «найпопулярнішими» з яких вияви-
лися відсутність спортивних закладів у місцевості, 
де вони мешкають, велика зайнятість іншими ви-
дами роботи, недостатня обізнаність у питаннях 
щодо самостійних тренувань та відсутність коштів. 
Разом із тим, автор вказує на недосконалість су-
часної системи фізичного виховання та пропонує 
принципово нову програму фізичної підготовки [9].

Успішність й ефективність застосування 
у процесі роботи зі студентами спеціальних ме-
дичних груп, а саме, хворих на бронхіальну аст-
му, методики створення в організмі стану помір-
ної гіпоксії у комплексі із фізичними вправами 
помірної інтенсивності доведена Фурманом Ю.М. 
та Оніщук В.О. [6]. Автори довели, що поєднання 
дихальних вправ із фізичними навантаженнями 
позитивно впливають на функцію зовнішнього 
дихання аеробну продуктивність, кардіореспіра-
торну систему організму студентів.

Заслуговують на увагу результати дослід-
жень А.Т. Литвиним [7]. Автором здійснено ба-
гатофакторний аналіз та систематизація методів 
та засобів фізичного виховання. Запропоновані 
моделі фізичної активності для осіб різного віку 
та статі. З урахуванням особливостей та потреб 
контингенту дослідником розроблено та експе-
риментально доведено ефективність запропо-
нованих програм, особливістю яких є оптиміза-
ція та збалансоване поєднання вправ аеробного 
спрямування із силовими вправами.

Вважається, що з метою додаткової мотивації 
молоді до занять спортом доцільно створювати 
такі програми фізичного виховання, результа-
том впровадження яких було б відчутне покра-
щення самопочуття студентів, їх фізіологічних 
та антропометричних показників, психоемоцій-
ного стану. Авторитетні фахівці вказують на те, 
що досягти позитивних змін у переформатуванні 
системи фізичного виховання в умовах закладів 
вищої освіти можливо лише за умови взаємодії 
педагогічних працівників із студентами.

Мета дослідження: за динамікою показ-
ників прояву швидкісних якостей, спритності 
та витривалості здобувачів вищої освіти І-ІІ кур-
сів ВТЕІ КНТЕУ обґрунтувати доцільність за-
стосування у системі фізичного виховання легкої 
атлетики із застосуванням бігових навантажень 
різної інтенсивності.

Для досягнення поставленої мети вирішува-
лися такі завдання:

Дослідити показники фізичної підготовленос-
ті студентів до застосування навчальних програм 
з дисципліни «Фізичне виховання» та спортивної 
секції «Легка атлетика».

Вивчити вплив занять за запропонованими 
програмами на показники фізичної підготовле-
ності студентів.

Методи дослідження застосовані у роботі:
– педагогічне тестування фізичної підготовле-

ності;
– методи математичної статистики.
У дослідженні взяли участь здобувачі вищої 

освіти студенти віком 19-20 років, з яких 39 хлоп-
ців та 36 дівчат. З метою вивчення динаміки 
змін фізичних якостей студентів під впливом 
різних видів фізичної активності створено чоти-
ри експериментальні групи: першу контрольну 
(19 хлопців), другу контрольну (18 дівчат), першу 
основну (20 хлопців) та другу основну (18 дівчат). 
Тривалість кожного заняття фізичним вихован-
ням в усіх групах становила 90 хвилин. Студен-
ти займалися, відповідно до затверджених на-
вчальних планів 2 рази на тиждень. На відміну 
від контрольних груп, студенти яких займалися 
за чинною програмою з дисципліни «Фізичне ви-
ховання», представники основних (ОГ1 та ОГ2) 
груп – у спортивній секції «Легка атлетика» із за-
стосуванням бігових навантажень різних режи-
мів енергозабезпечення. 

Зміст програми занять у групах ОГ1 та ОГ2 ви-
значався методом тренування (безперервний, по-
вторний, інтервальний та комбінований), режимом 
енергозабезпечення роботи (аеробним, анаероб-
ним та змішаним), інтенсивністю та об’ємом біго-
вих навантажень.

Застосовані методи дослідження дозволили 
встановити ефективність занять за запропонова-
ними програмами на показники прояву швидко-
сті, спритності та загальної витривалості студен-
тів, яку оцінювали за результатами контрольних 
тестів [3; 9]. 

Ефективність впливу застосування занять на 
показники фізичної підготовленості студентів 
аналізували шляхом порівняння зв’язаних ви-
бірок залежно від етапу експерименту. Вірогідну 
відмінність середніх значень показників визна-
чали за t-критерієм Стьюдента [4] при рівні зна-
чимості p < 0,05. 

Виклад основного матеріалу. резуль-
тати дослідження показали, що під впливом 
тренувальних занять фізичним вихованням, 
у здобувачів вищої освіти 19-20 років відбулися 
позитивні зрушення у прояві досліджуваних фі-
зичних якостей. 

Середні значення показників швидкості 
спритності й витривалості у студентів першої 
контрольної та першої основної, а також другої 
контрольної та другої основної груп до початку 
занять вірогідно не відрізнялися (p > 0,05). 
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Наведені у таблиці 1 дані свідчать про відмін-
ності прояву фізичних якостей в залежності від 
застосованих програм тренувань.

Так, у студентів першої основної групи за-
няття у спортивній секції «Легка атлетика» із 
застосуванням бігових навантажень різної ін-
тенсивності по завершенні дослідження спри-
яли суттєвому покращення результатів прояву 
загальної витривалості (на 14,50%), швидкості 
(на 8,61%). Результат виконання контрольного 
нормативу «човниковий біг» (на 5,92%) свідчить 
про вірогідне покращення спритності.

У дівчат другої основної групи (ОГ2) показник 
швидкості по завершенні дослідження вірогідно 
перевищив вихідні дані на 8,22%, спритності – 
на 10,71%, а загальної витривалості – на 18,47%.

Дослідження прояву фізичних якостей у сту-
дентів через 24 тижнів від початку занять пока-
зали, що час подолання дистанції 2000м бігом 
у представників групи ОГ1 у порівнянні із ре-
зультатами студентів групи КГ1 по завершенні 
дослідження виявилися вірогідно кращими (на 

7,99%), а у представниць групи ОГ2 – на 11,48% 
кращим за результат досліджуваних групи КГ2.

Разом із тим, заняття фізичним вихованням 
за традиційною програмою не сприяло суттєвому 
покращенню досліджуваних фізичних якостей 
у студентів контрольних груп.

Висновки і пропозиції. Здійснений аналіз 
дозволив встановити, що у досліджуваних сту-
дентів заняття у спортивній секції «Легка ат-
летика» із застосуванням бігових навантажень 
різних режимів енергозабезпечення сприяють 
вірогідному покращенню показників виконан-
ня тестів, що характеризують швидкість, сприт-
ність, а також загальну витривалість.

Доцільність застосування у системі фізичного 
виховання студентів легкої атлетики із застосуван-
ням бігових навантажень різної інтенсивності під-
тверджується вірогідно кращими результатами про-
яву загальної витривалості у представників першої 
(7,99%) та другої (11,48%) основних груп у порівнян-
ні із результатами студентів, які займалися за за-
гальноприйнятою програмою фізичного виховання. 

Таблиця 1
Вплив занять фізичним вихованням на швидкісні якості студентів 19-20 років  

(кГ1 n=19, ОГ1 n=20, кГ2 n=18, ОГ2 n=18)

показники групи
Середні значення, x ± m

до початку занять через 24 тижні
x m x m

біг 100 м зі старту, сек 

КГ1 15,9 0,42 14,96 0,61
ОГ1 15,91 0,51 14,54* 0,33
КГ2 16,84 0,9 15,93 1,17
ОГ2 16,79 0,51 15,41* 0,41

човниковий біг 4*9, сек

КГ1 10,65 0,36 10,34 0,31
ОГ1 10,64 0,22 10,01* 0,21
КГ2 11,02 0,41 10,54 0,48
ОГ2 11,48 0,37 10,25* 0,41

рівномірний біг 2000 м, хв

КГ1 11,61 0,54 10,77 0,31
ОГ1 11,59 0,63 9,91*∆ 0,29
КГ2 12,06 0,96 11,32 0,34
ОГ2 12,29 0,52 10,02*∆ 0,48

Примітки:
1. * – р<0,05 – вірогідна достовірність відмінності значень відносно величини, зареєстрованої до початку дослідження; 
2. ∆ – р<0,05 – вірогідна достовірність відмінності значень відносно показників контрольної групи 
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НаСтІльНий теНІС як заСІб ФІзичНОГО ВихОВаННя  
Для заНять СтуДеНтІВ СпецІальНОї МеДичНОї Групи

анотація. В статті розглянуто можливості та особливості застосування гри в настільний теніс для студен-
тів спеціальної медичної групи з метою покращення їхнього стану здоров’я, виявлення ефективності за-
собів настільного тенісу у підвищенні функціональних та просторово-орієнтованих показників студентів 
віднесених до даної групи. Проведено літературний огляд сучасних наукових джерел з метою виявлення 
особливостей роботи зі студентами медичної групи, а також розглянуто найбільш поширені захворювання 
серед студентської молоді та можливі шляхи використання саме засобів настільного тенісу для сприяння 
та покращення функціонального стану організму. Обґрунтовано, яким чином заняття пінг-понгом сприя-
ють зміцненню здоров’я в залежності від основних груп захворювань студентської молоді. Зазначено осно-
вні переваги використання засобів настільного тенісу як альтернативу традиційним заняття з фізичного 
виховання для студентів з певними захворюваннями, що віднесені до медичної групи.
ключові слова: настільний теніс, фізичне виховання, студенти, медична група, функціональні показники.
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TablE TENNiS aS a MEaNS of phySical EducaTioN  
foR STudENTS SpEcial MEdical GRoup

Summary. In the article possibilities and peculiarities of the use of the game of table tennis for students of 
the special medical group are considered in order to improve their health status, to find out the effectiveness 
of table tennis facilities in increasing the functional and spatially-oriented indices of students belonging to 
this group. A literary review of modern scientific sources was conducted in order to identify the peculiarities 
of working with students of the medical group, as well as the most common diseases among student youth and 
possible ways of using the means of table tennis for the promotion and improvement of the functional state 
of the organism. It is substantiated how the activities of the ping-pong contribute to health improvement, de-
pending on the major groups of student diseases. The main advantages of using table tennis equipment as an 
alternative to traditional physical education classes for students with certain diseases classified into a medical 
group are noted. The organization of the educational process on physical education in higher educational estab-
lishments should create conditions for regular exercises by physical exer-cises of the health-improving orienta-
tion of students referred to the state of health of a special medical group (SMG). Features of the selection of the 
content of physical culture and health activities of students with constraints related to the state of health, due 
to the choice of effective means of physical education, which take into account the nosology of the underlying 
disease, the level of physical development and functional status, the nature of training and future professional 
activities. Thus, the optimization of physical activity of SMG students today is an urgent problem that requires 
the carrying out of scientific research in the field of health protection of higher education institutions.
keywords: table tennis, physical education, students, medical group, functional indicators.

Постановка проблеми. Організація освіт-
нього процесу з фізичного виховання 

у вищих навчальних закладах повинна створю-
вати умови для регулярних практичних занять 
фізичними вправами оздоровчої спрямованості 
студентів, віднесених за станом здоров'я до спе-
ціальної медичної групи (СМГ). Особливості під-
бору змісту фізкультурно-оздоровчої діяльності 
студентів з обмеженнями пов’язаними із станом 
здоров'я, зумовлені вибором ефективних засобів 
фізичного виховання, які враховують нозологію 
основного захворювання, рівень фізичного роз-
витку та функціонального стану, характеру нав-
чальної та майбутньої професійної діяльності 
[1, с. 1732]. Отже, оптимізація занять фізичними 
вправами студентів СМГ сьогодні є актуальною 
проблемою, яка потребує проведення наукових 
досліджень в області здоров'язберігаючої діяль-
ності вузів [2, с. 158].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням оздоровчої спрямованості на заняттях 

настільним тенісом для студентів вузів займа-
лась Барчукова Г.В. [4; 5]; можливості викорис-
тання гри у настільний теніс як засіб відновлен-
ня функціонального стану студентів розглядав 
Афанасьєв А.А. [3]; застосування даного виду 
спорту для студентів спеціальної медичної групи 
займалася Ольховська Є.Б. [2]; над перевагами 
використання засобів настільного тенісу у фізич-
ному вихованні – Є.А. Захаріна [10].

Виділення нерозв’язаних раніше частин 
загальної проблеми. Необхідно приділити ува-
гу оптимізації фізичного виховання студентів, а 
саме організації занять за вибором видами спорту 
та рухової активності оздоровчої спрямованості. 
Однак, численні публікації з цієї тематики або су-
перечливі, або торкаються лише окремих аспектів 
досліджуваної проблеми. Причому оцінка їх ре-
зультатів носить фрагментарний характер, а бага-
то питань вивчені не пропорційно. Вищенаведене 
підкреслює перспективність, необхідність і акту-
альність наукових досліджень з оцінки переваг ви-
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користання окремих видів рухової активності для 
фізичного виховання студентської молоді.

Мета статті. Головною метою даної роботи 
є вивчення можливості та ефективності застосу-
вання засобів настільного тенісу в оптимізації 
психофізи-чного здоров'я студентів спеціальної 
медичної групи, а також як альтернативу кла-
сичним заняттям з фізичного виховання у закла-
дах вищої освіти (ЗВО).

Виклад основного матеріалу. Фізичне ви-
ховання завжди було одним із засобів підготовки 
людини до трудової діяльності та пристосування 
до соціального середовища. Фізично здоровий 
студент більш креативно мислить, має більшу 
розумову продуктивність праці, здатний пере-
носити великі навантаження не лише фізичні, а 
й емоційні, має меншу схильність до швидкого 
стомлювання. Слабкість і хворобливість студен-
та неодмінно відзначається на його розумовій 
діяльності, йому складно зосередитися, трива-
лий час зберігати концентрацію уваги, такий 
студент з високою ймовірністю кине розпочату 
справу, не довівши її до кінця. Фізично слабкі 
студенти більш пасивні та байдужі до навколиш-
нього світу, стрімкий ритм життєдіяльності в на-
вчальному та поза навчальному процесі даються 
їм важко, наслідком чого є ухилення від деяких 
обов'язків, що сприяє зменшенню сили волі, від-
сутності працьовитості, зникає ентузіазм до будь 
яких нових починань [2, с. 157]. 

Поступово відбувся перехід від класичних 
форм занять фізичним вихованням у сфері осві-
ти до нетрадиційних. Зниження мотивації за-
няттями фізичними вправами зумовлена ево-
люційним та технічним розвитком. Оскільки 
в період 40-35 тис. років до нашої ери і трива-
лий час основними показниками життєдіяльнос-
ті це були сила та агресивність, тобто виживай 
той, хто сильніший, витриваліший, спритніший. 
Тому дітей з народження прививали до фізич-
ного розвитку, тому що його майбутнє життя за-
лежали саме від фізичних якостей. На сьогодні 
у зв’язку з розвитком нанотехнологій потреба 
у високих показниках фізичних якостей значно 
знизилась, це пов’язано з тим, що людині не по-
трібно добувати їжу в суворих умовах дикої при-
роди, захищати себе від диких звірів чи нападу 
інших кочових племен. На сучасному етапі пріо-
ритет з дитинства стає на розумовій діяльності. 

Проблема підвищення ефективності фі-
зичного виховання студентської молоді було 
і є найбільш значущою упродовж останнього 
часу [11, с. 145]. У теорії і на практиці активно 
розроблялися питання диференціації, індивідуа-
лізації і профілізації навчання, інтеграції змісту 
освіти, впроваджувалися ідеї оптимізації та мо-
дернізації освітньої системи [7, с. 53]. На думку 
фахівців, необхідно відмовитися від жорсткої 
нормативності, обов'язковості і авторитарності, 
підстроювання під заданий із зовні стандарт, 
сформувати зацікавлене відношення студента 
до предмета, пробудити інтерес до можливості 
будівництва здорового тіла, формування власно-
го здоров'я [6, c. 49].

Як відомо, підвищення якості занять зі сту-
дентами сприяє поліпшенню їх фізичної підго-
товленості та здоров'я, зацікавленості в система-
тичних заняттях фізичною культурою [5, c. 126]. 

Настільний теніс широко поширений в систе-
мі фізичного виховання в нашій країні. Засоби 
настільного тенісу застосовуються для зміцнен-
ня здоров'я, підвищення фізичної підготовленос-
ті в дитячих садах, школах, коледжах, вузах, на 
підприємствах, в будинках відпочинку, санаторі-
ях та інших установах. 

Настільний теніс – ігровий вид спорту, для 
нього характерно постійна зміна ситуацій, емо-
ційний характер діяльності, саме тому він є до-
сить привабливим для студентів [4, c. 28].

Під час занять настільним тенісом відбу-
вається включення в діяльність зорового, слу-
хового, рухового аналізаторів. Великий вплив 
настільний теніс надає на центральну нервову 
систему. Зміни під впливом занять настільним 
тенісом відбуваються і в нервово-м'язового апа-
рату. М'язи спини і нижніх кінцівок працюють 
в статично-динамічному режимі, для ігрової 
руки характерний динамічний режим. Під впли-
вом спеціалізованих занять настільним тенісом 
відбувається збільшення швидкісних, силових, 
координаційних здібностей, підвищується рівень 
гнучкості і швидкісно-силових якостей.

Необхідність обґрунтування ефективності 
настільного тенісу у фізичному вихованні сту-
дентів СМГ обумовлена особливостями даного 
виду спорту і його популярністю серед студентів 
ЗВО. Настільний теніс – особисто-командний 
олімпійський вид спорту, який пред'являє ви-
сокі вимоги до рівня психофізичного розвитку 
тенісистів-професіоналів. Чому ж в нього гра-
ють люди з обмеженим здоров'ям, будь-якого 
віку, з низьким фізичним рівнем розвитку, не 
завдаючи шкоду своєму здоров'ю? Під час гри 
в настільний теніс людина на обмін ударами 
ракеткою витрачає лише третина ігрового часу. 
Зробивши різкий рух для виконання певного 
прийому, м'язи мають можливість розслаби-
тися, отримують короткочасний відпочинок і, 
працюючи по черзі, не втомлюються протягом 
тривалого часу. Ігрові епізоди змінюються па-
узами, під час яких гравець ходить за м'ячем. 
Для спортсмена високого класу це не має вели-
кого значення, але для нетренованої людини 
це є рухова діяльність, а саме навантаження 
аеробного характеру, що мають оздоровчий і те-
рапевтичний ефект.

Безпосередній вплив фізичних вправ на фі-
зичну і розумову працездатність студентів не 
однозначний. Стимулюючу дію надають неве-
ликі навантаження. Збільшення їх інтенсивнос-
ті і об’єму, які не відповідають підготовленості 
людини, може бути даремним, а за певних умов 
впливати негативно [3, с. 3].

Відповідно до сучасної педагогіки тренування 
з настільного тенісу – це процес навчання, в яко-
му дидактичні та освітні аспекти є першорядни-
ми. При тренуванні з настільного тенісу застосо-
вуються наступні принципи:

– систематична робота; 
– мотивація спортсменів; 
– візуальні методи роботи; 
– контроль здоров’я; 
– індивідуальне навчання гравця; 
– складання програми навчання; 
– контроль роботи; 
– освітні аспекти роботи [9, с. 45].
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Даний вид спорту несе в собі наступну користь:
1. Розвиває своє спритність і швидкість реак-

ції. 120-150 км / год – таку швидкість здатний 
розвивати тенісний м'яч в настільному тенісі. 
Саме тому супернику потрібно вчасно зреагува-
ти і прийняти вірне рішення для подальшої гри. 

2. Зміцнює серце, підвищує витривалість. Змі-
на швидкого і спокійного темпу гри, інтенсивне 
рівномірне навантаження плечового поясу до-
помагають зміцнити серцево-судинну систему, а 
також нормалізувати тиск. 

3. Зміцнює м'язи. Граючи в настільний теніс, 
ноги знаходяться в напівзігнутому стані, випади 
вперед-назад, вліво-вправо, повороти на 90°, на-
хили тулуба розвивають і зміцнюють різні групи 
м’язів. 

4. Сприяє схудненню. За енергетичними ви-
тратами настільний теніс знаходиться на 5 місці 
серед видів спорту (між великим тенісом і пла-
ванням брасом). Стрімкий темп гри і відсутність 
тривалих пауз сприяє швидкому темпу скидан-
ню надлишкової ваги і підтримці рівня нормаль-
ної ваги. 

5. Гнучкість. Настільний теніс розвиває 
і підтримує високу рухливість суглобів. Заді-
яні слабкий променево-зап'ястковий, ліктьовий, 
плечовий і тазостегновий, міжхребцеві суглоби. 
Гнучкість допомагає гравцеві швидко реагувати 
на рух м'яча і відповідати максимально точним 
ударом. А у трудовій діяльності та в житті гнуч-
кість дає можливість зберегти активний спосіб 
життя до глибокої старості [5, с. 126–127].

Експериментально доведено ефективність 
методологічного підходу до розробки програми 
фізичного виховання для студентів груп зі спор-
тивною спрямованістю, що поєднує в собі загаль-
ноприйняті засоби розвитку фізичних якостей 
з акцентом на спеціальну витривалість; обґрун-
товано програму фізичного виховання для сту-
дентів груп зі спортивною спрямованістю (сек-
ційні заняття) настільний теніс з включенням 
занять аеробного характеру (кросова підготовка 
та базова аеробіка). Отримані результати допо-
внюють наукові дані про аеробні заняття та їх 
вплив на спеціальну витривалість [6; 7; 8]. Ці ре-
зультати підтверджують думку про те, що у пра-
вильному співвідношенні занять за програмою 
фізичної підготовленості студентів груп зі спор-
тивною спрямованістю (секційні заняття) та за 

рахунок включення занять аеробного характеру 
(кросова підготовка та базова аеробіка) можна 
значно покращити спеціальну витрива-лість сту-
дентів [6, с. 53].

Експертами наголошується, що основними 
перевагами застосування засобів настільного те-
нісу у підвищенні рівня залучення студентської 
молоді до регулярних занять фізичними впра-
вами є такі: надання студентам права свободи 
вибору видів фізкультурно-оздоровчої діяльнос-
ті відповідно до їх інтересів та уподобань (попу-
лярність настільного тенісу серед студентської 
молоді), можливість залучення значної кількості 
студентів, доступність в організації та проведен-
ні занять, бюджетність матеріально-технічного 
забезпечення занять з настільного тенісу, видо-
вищність та висока емоційність занять, варіатив-
ність використання засобів настільного тенісу 
для розвитку рухових якостей, значний оздоров-
чий ефект занять, можливість використання при 
організації активного відпочинку тощо. Експер-
тами також наголошується на можливості та до-
цільності використання засобів настільного тені-
су для виховання моральних і вольових якостей. 
Відмінними властивостями гравця в настільний 
теніс виділяють підвищену емоційну стійкість, 
твердість характеру, впевненість у собі, само-
стійність в оцінці складних ситуацій, знижену 
тривожність, здатність до самоконтролю, на-
полегливість у досягненні мети, ініціативність 
і сміливість, прагнення до лідерства. Вивчення 
термінового ефекту від занять з використанням 
засобів настільного тенісу вказує на суттєве по-
кращення показників психоемоційного стану 
(самопочуття, активності, настрою) [8, с. 227].

Висновки та перспективи. Врахувавши всі 
особливості гри у настільний теніс, можна зроби-
ти висновок, що даний вид спорту можна реко-
мендувати для студентів спеціальної медичної 
групи у ЗВО. Засоби настільного тенісу мають 
помірне, але функціональне навантаження на 
весь організм. Під впливом занять з настільного 
тенісу відбувається зміцнення м’язевих тканин 
та опорно-рухового апарату, збільшується крово-
обіг, має сприятливий вплив на дихальну та сер-
цево-судинну систему. Також під час регулярних 
занять даним видом спорту стимулюється робота 
мозку та зорового аналізатора, що покращує ро-
зумову діяльність та увагу студентів.
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пОказНики ДерМатОГлІФІки як Маркери ризику  
ВиНикНеННя зубОщелепОВих аНОМалІй

анотація. У статті розглядаються питання комплексного дослідження із вивчення дерматогліфічних 
рисунків, як можливих прогностичних маркерів зубощелепних аномалій в осіб чоловічої та жіночої статі 
етнічних груп, які проживають в Закарпатській області. Дослідження проведено за допомогою пристрою 
для зчитування відбитків пальців ZK4500 у 34 чоловіків та у 36 жінок віком 35-44 років. Згідно з ре-
зультатами обстеження осіб з зубощелепними аномаліями показано, що відсоток частоти завитків, у осіб 
чоловічої та жіночої статі в кожній етнічній групі вищий, ніж у практично здорових осіб. У осіб з зубоще-
лепними аномаліями частота радіальних петель є достовірно нижчою, а частота дуг – достовірно вищою, 
ніж у практично здорових осіб. Вивчення спільних зв'язків між пальцевими рисунками і зубощелепними 
аномаліями може допомогти ранньому виявленню осіб із генетичною схильністю. 
ключові слова: дерматогліфіка, зубощелепні аномалії, етнічні групи, пальцеві візерунки.
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iNdicaToRS of dERMaToGlificS aS ThE RiSk MaRkERS  
of dENToGNaTic aNoMaliES aRiSiNG

Summary. The prevalence of dentognatic anomalies in the structure of dental morbidity is in the third place after 
caries of teeth and pathology of periodontium. The results of the analysis of dermatological characteristics are 
used by researchers to study the dermatological characteristics of more than 100 diseases. Hereditary properties 
are manifested in the structure of the comb skin, primarily because the signs of dermatoglyphics are inherited by 
the polygenic type. On the territory of Ukraine, comprehensive research on the study of dermatological figures, as 
possible prognostic markers of dentognatic anomalies, in men and women is not enough to date. The purpose of 
the article, based on dermatological indicators, is to analyze similarities and differences between ethnic groups in 
practically healthy persons and patients with dentognatic anomalies living in Transcarpathian region. A dermato-
logical study using the ZK4500 fingerprint reader has been performed in 34 men and 36 women aged 35-44 years. 
According to the results of the examination of persons with dentognatic anomalies, it has been shown that the per-
centage of curvature in male and female subjects in each ethnic group is higher than in practically healthy individ-
uals. In people with dentognatic anomalies, the frequency of radial loops is significantly lower, and the frequency of 
arches – significantly higher than that of practically healthy individuals. Dermatological analysis in combination 
with traditional genetic methods can be used for mass screening of hereditary diseases among the population for 
the purpose of early diagnosis. In the aspect of the problem under investigation, it is urgent to further study the 
dermatological constitution in clinically healthy children and children with dentognatic anomalies.
keywords: dermatoglyphics, dentognatic anomalies, ethnic groups, fingerprint.

Постановка проблеми. Порушення в роз-
витку зубощелепового апарату завдають 

шкоди не тільки здоров’ю дитини, але і негативно 
впливають на її адаптацію в соціальному серед-
овищі. За даними багатьох досліджень, пошире-
ність зубощелепних аномалій (ЗЩА) в структурі 
стоматологічної захворюваності стоїть на третьо-
му місці після карієсу зубів і патології тканин па-
родонта [6; 8; 9; 10; 11]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В дослідженнях останніх років відзначається 
ріст розповсюдженості зубощелепних аномалій 
(П.С. Фліс, 2015), а показники їх частоти у дітей 
різних регіонів України свідчать про поліетіоло-
гічний фактор появи даної патології [13].

Серед причин виникнення зубощелепних 
аномалій виділяють: спадковість (17,8%), ендо-
генний фактор і шкідливі звички (17,8%), екзо-
генний фактор, карієс і раннє видалення зубів 
(15,0%), неправильне штучне вигодовування 

(14,0%), порушення термінів прорізування і змі-
ни зубів (13,2%), несприятливий перебіг вагіт-
ності (12,8%), ЛОР-патології (9,4%) [4].

Велике значення в розвитку зубощелеп-
них аномалій має спадковість. На передачу по 
спадковості аномалій розміру, форми, структу-
ри зубів, розміру щелеп, вроджених незрощень 
у щелепно-лицевій ділянці вказують П.С. Фліс, 
В.Д. Куроєдова, Б.М. Мирчук, С.І. Дорошенко 
(2009), Ф.Я. Хорошилкіна (2012), Eismann (2010), 
R. Frankel (2013), H.G. Gerlach (2014) та ін.

Найпростішим, дешевим, але таким, який 
дозволяє отримати достовірні результати з гене-
тичних методів є метод дерматогліфіки – дослід-
ження шкірних візерунків та папілярних ліній. 
Стійкість папілярних візерунків – полігенна 
кількісна ознака, будова і тип яких не зміню-
ється протягом усього життя людини [12]. Дер-
матогліфічні показники мають високу ступінь 
спадковості (h2 = 0.65 до 0.96) [2]. Рисунок від-
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битка у кожної людини строго індивідуальний 
і спадково обумовлений. Теоретично можливий 
збіг лише з частотою 1:10 (в генерації зміни поко-
лінь), тобто неможливо зустріти двох осіб з одна-
ковими відбитками (Е.А. Тріпак, 1989). Незміню-
ваність цих візерунків протягом життя людини 
була науково доведена Ф. Гальтоном в 1892 р. 

Висловлене на початку XX століття припу-
щення американських дослідників Cummins Н. 
і Midlo С. (1943) про можливість використання 
дерматогліфіки для діагностики захворювань 
стало реальністю і широко використовується 
в якості скринінг-тестів хвороби Дауна, синдро-
мів Патау, Едвардса, Шерешевського-Тернера, 
а також багатьох соматичних, інфекційних за-
хворювань [15]. Результати аналізу дерматоглі-
фічних ознак використовуються вітчизняними 
і зарубіжними дослідниками для вивчення дер-
матогліфічних особливостей понад 100 захворю-
вань [7; 17; 18]. В окремих випадках цим спосо-
бом можуть бути уточнені клінічні діагнози, що 
може мати певне практичне значення.

Гребенева шкіра має переваги перед багать-
ма анатомічними ознаками, так як, по-перше, 
може бути виражена якісними і кількісними спо-
собами, по-друге, містить в собі одночасно кіль-
ка ознак, кожна з яких може мати діагностичне 
значення і, по-третє, широко доступна для до-
слідження (Шарец Ю.Д., 1999). 

Практичний інтерес до дерматогліфічного 
методу залишається актуальним на сучасному 
етапі його вивчення. В силу того, що показники 
дерматогліфіки не змінюються з віком і спадко-
во обумовлені, можна говорити, про комплекс 
ознак, що несуть інформацію, закодовану в ге-
нах. Виходячи з різної частоти дерматогліфічних 
рисунків, встановити ступінь їх інформативності 
неможливо, але, виходячи з того, як часто вони 
зустрічаються, співвідношенням один до одно-
го, можна говорити про взаємозв'язок окремих 
дерматогліфічних показників і відповідних про-
цесів, обумовлених перебудовами в системі гено-
типу індивіда (Алексєєва Т.І., 1999) [1].

Спадкові властивості проявляються в будові 
гребеневої шкіри, перш за все тому, що ознаки 
дерматогліфіки успадковуються по полігенному 
типу. В цьому випадку не дотримується принцип 
«Один ген – одна ознака», кожна ознака гребене-
вої шкіри контролюється групою генів. Причому, 
кожен ген може брати участь в декількох різних 
групах для контролю різних ознак. Тому кожен 
ген, так чи інакше, проявляє свої особливості в ма-
люнках гребеневої шкіри (А.Н. Чістікін, 1992). 
Тобто, ознаки дерматогліфіки успадковуються по 
полігенному типу (В. П. Пішак та співавт., 2009).

Дослідження показали, що використання від-
битка пальця для визначення дерматогліфічних 
показників є найбільш зручним серед інших 
біометричних методів, простий у використанні 
і надійний. Весь процес зняття відбитка займає 
мало часу і не вимагає зусиль. Імовірність по-
милки при роботі ним набагато менше в порів-
нянні з іншими методами [14; 16; 19].

Отриманий малюнок відбитку пальця – це растр, 
який можна описати грунтуючись на будові папі-
лярного візерунка. Вивчивши структуру відбитка 
його можна порівняти з іншими, виявити ті, які 
є аналогічними або виявити відмінності між ними. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак на теренах Укра-
їни комплексних досліджень із вивчення дерма-
тогліфічних рисунків, як можливих прогностич-
них маркерів ЗЩА, в осіб чоловічої та жіночої 
статі на сьогоднішній день недостатньо. Вивчен-
ня спільних зв'язків між пальцевими рисунками 
і ЗЩА може допомогти ранньому виявленні осіб 
із генетичною схильністю до ЗЩА. Із викорис-
танням сучасних методів реєстрації пальцевих 
відбитків цей процес значно спрощений. 

Мета статті на підставі дерматогліфічних 
показників провести аналіз подібності та відмін-
ності в практично здорових осіб та хворих з ЗЩА 
етнічних груп, які проживають на Закарпатті.

Проведено дерматогліфічне дослідження за допо- 
могою пристрою для зчитування відбитків (малюн-
ків) пальців ZK4500 – (виробник ZKTeco – Китай)  
у 34 чоловіків та у 36 жінок з ЗЩА віком 35-44 ро-
ків. Як контроль використано результати дермато-
гліфічних досліджень 43 практично здорових чоло-
віків і 44 жінок аналогічного віку. У дослідження 
були включені чоловіки та жінки української, поль-
ської, словацької, румунської, угорської національ-
ності, мешканці Закарпаття, так як, дерматоглі-
фічним ознакам притаманні національні та статеві 
розбіжності (Гусева, 1986) [4,5]. Розшифровку дер-
матогліфічних малюнків проводили за методикою 
Т.Д. Гладкової з урахуванням якісних і кількісних 
параметрів пальцевої дерматогліфіки [3].

Пристрій для зчитування відбитків пальців 
ZK4500 – (виробник ZKTeco – Китай), портатив-
ний (переносний) оснащений оптичним скане-
ром ZK Optical Sensor 500dpi / 256 відтінків сірого 
має такі параметри: корисна площа сканування  
13.24 х 15.7 mm (загальна 15.4 х 18 mm), CMOS-
матриця 300 000 pixels, сенсор обслуговує апаратна 
платформа з процесором 120 MHz DSP і пам'яттю 
об'ємом 1600 bytes, споживання електроживлення 
при скануванні 200 mA, в режимі очікування 90 mA.

ZK4500 сумісний з операційними системами 
сімейства Windows, комутація зчитувача з пер-
сональним комп'ютером здійснюється через USB 
інтерфейс (Type A, USB 1.0-2.0). Експлуатація 
зчитувача допускається при температурі навко-
лишнього повітря від -20°С до + 50°С і відносній 
вологості повітря не більше 90%.

Принцип роботи пристрою: у момент контак-
ту пальця з сенсором зчитувача відбувається 
фотозйомка відбитка пальця з подальшою його 
передачею на персональний комп'ютер по USB-
інтерфейсу.

Виклад основного матеріалу. Співробітни-
ками кафедри дитячої стоматології стоматологіч-
ного факультету УжНУ проведено аналіз дерма-
тогліфів у прогнозуванні ЗЩА. 

Для дослідження було відібрано такі дерма-
тогліфічні ознаки: виявлення частоти пальцевих 
візерунків (дуги, петлі, завитки) та визначення 
дельтового індекса (Dt 10) – співвідношення пе-
тель і завитків на всіх 10 пальцях рук.

На всіх ділянках нігтьових фаланг пальців 
рук папілярні лінії утворюють різні за складніс-
тю рисунки, трьох основних типів: дуги (А), зави-
тки (W) та петлі (U і R), які є якісними ознаками 
пальцевої дерматогліфіки. Якщо петля відкри-
вається в напрямку великого пальця – радіальна 
(R), у бік мізинця – ульнарна (U) (рис. 1).
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Дельтовий індекс обчислювали за 

формулою 
DL 10 = (L + 2W / A + L + W) × 10, 
де А – дуги, що не мають трирадіусу, 

L – петлі, що мають один трирадіус (R+ U),  
W – завитки, мають два трирадіуси.

Ознаки дерматогліфіки виявляють 
деякий зв'язок з статтю. У чоловіків 
частіше зустрічаються складні візе-
рунки (завитки і петлі), у жінок – про-
сті візерунки (петлі і дуги). Дуги і уль-
нарні петлі частіше зустрічаються на 
пальцях лівих рук; завитки і радіальні 
петлі – на пальцях правих рук. Це по-
яснюється особливостями взаємодії ге-
нетичних елементів з тканинними структурами, 
в області яких вони функціонують.

В таблицях 1 та 2 представлені результати до-
слідження пальцевих візерунків (%) та показни-
ки дельтового індексу в практично здорових осіб 
та в осіб з зубощелеповими аномаліями.

При вивченні дерматогліфів виявлено, що в осіб 
обох статей з ЗЩА рівень гребінцевого рахунку на 
І і ІV пальцях правої руки є достовірно більший, 
ніж у осіб без ЗЩА. При цьому, у чоловіків з ЗЩА 
на І і ІV пальцях правої руки достовірно частіше 
траплялися дуги, завитки і ульнарні петлі, ніж 
у жінок. На I, III та V пальцях правої руки гребін-
цевий рахунок у жінок був вищий, ніж у чоловіків.

Згідно з результатами обстеження осіб з ЗЩА 
показано, що відсоток частоти завитків (W), у осіб 
чоловічої та жіночої статі в кожній етнічній гру-
пі вищий, ніж у практично здорових осіб. У осіб 

 
рис. 1. Основні типи пальцевих візерунків:  

1 – дуга, 2 – петля, 3 – завиток

Таблиця 1 
пальцеві візерунки (%) та дельтовий індекс у практично здорових осіб

етнічна 
група Стать а R u l (R+u) w dt 10

українці чол.
жін.

5,4±1,1
9,1±1,4

3,9±1,0
3,3±0,9

57,4±7,1
59,1±7,3

61,3±7,5
62,4±7,6

33,3±4,4
28,5±3,9

12,79±1,8
11,94±1,7

поляки чол.
жін.

10,9±1,6
7,3±1,2

3,4±0,9
3,3±0,9

47,2±6,1
54,5±6,8

50,6±6,5
57,8±7,1

38,5±4,9
34,9±4,7

12,76±1,8
12,24±1,7

словаки чол.
жін.

2,7±0,8
5,3±1,0

5,2±1,4
3,1±0,8

55,4±6,9
60,2±7,3

60,6±7,4
63,3±7,7

36,7±4,8
33,3±4,4

13,4±1,9
13.02±1,8

румуни чол.
жін.

4,4±0,9
7,4±1,2

4,8±1,3
3,5±0,9

60,5±7,4
63,3±7,6

63,3±7,7
66,8±8,1

30,3±4,1
25,8±3,6

12,39±1,7
11,84±1,7

угорці чол.
жін.

10,0±1,5
11,6±1,7

3,2±0,8
3,0±0,8

52,6±6,6
58,2±7,2

55,8±6,9
61,2±7,5

34,2±4,5
27,2±3,8

12,42±1,7
11,56±1,7

А – дуга, r-радіальна петля, u – ульнарна петля , l (r+ u) - петлі, що мають один трирадіус, W –завиток, Dt – дельто-
вий індекс, Р<0,1.

Таблиця 2
пальцеві візерунки (%), та дельтовий індекс у осіб з зща

етнічна 
група Стать а R u l (R+u) w dl 10

українці чол.
жін.

6,2±1,4
10,3±1,5

3,1±0,8
2,8±0,7

53,2±6,5
55,1±6,3

56,3±6,5
57,9±6,6

35,2±4,3
30,4±3,7

12,97±1,4
12,03±1,4

поляки чол.
жін.

11,7±1,3
8,5±1,7

2,9±0,6
2,8±0,7

45,1±5,4
52,4±6,2

48,0±6,3
55,2±6,1

40,3±4,5
35,6±4,2

12,86±1,5
12,73±1,7

словаки чол.
жін.

4,3±1,0
6,5±1,2

4,1±1,1
2,0±0,5

53,3±6,4
58,2±6,3

57,4±6,4
60,2±6,3

38,5±4,4
35,9±4,3

13,41±1,4
12.86±1,5

румуни чол.
жін.

6,3±1,1
9,3±1,4

3,6±1,0
2,8±0,7

57,6±6,4
60,3±6,6

61,2±6,5
63,1±7,1

32,4±4,2
31,6±3,9

12,61±1,7
12,14±1,6

угорці чол.
жін.

11,1±1,5
12,5±1,6

2,5±0,8
2,3±0,6

50,5±5,6
56,2±6,2

53,0±6,3
58,5±6,2

36,3±4,3
29,9±3,9

12,51±1,7
11,72±1,5

А – дуга, r – радіальна петля, u – ульнарна петля , l (r+ u) –петлі, що мають один трирадіус, W –завиток, Dt – дельто-
вий індекс, Р<0,1.

з ЗЩА частота радіальних петель є достовірно 
нижчою, а частота дуг – достовірно вищою, ніж 
у практично здорових осіб.

Висновки і пропозиції. Дерматогліфічний 
аналіз в комплексі з традиційними генетичними 
методами може бути використано для масового 
скринінгу спадкових захворювань серед насе-
лення з метою ранньої діагностики. 

В аспекті досліджуваної проблеми, видається 
актуальним подальше вивчення дерматогліфіч-
ної конституції у клінічно здорових дітей та ді-
тей з ЗЩА, пошук асоціативних зв'язків в систе-
мі «ЗЩА – дерматогліфіка».

Ефективні методи цифрової обробки зобра-
жень дозволяють з високим ступенем точності 
обчисли параметри відбитків пальців, за допомо-
гою яких потім можна діагностувати схильність 
до того чи іншого спадкового захворювання.
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Значну роль у розвитку ЗЩА посідає спад-
кова схильність. Пошук простих у викорис-
танні методів діагностики генетичної зумов-
леності даного захворювання є актуальним 
питанням на сьогоднішній день. Масові скри-

нінгові обстеження населення дадуть змогу 
виявляти осіб та спрогнозувати виникнення 
ЗЩА, які будуть потребувати цілеспрямова-
них заходів щодо первинної і вторинної про-
філактики.
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ДОСлІДжеННя Структури риНку лІкарСьких заСОбІВ,  
щО ВияВляють ВІДхаркуВальНу ДІю

анотація. В останній час спостерігається активне збільшення попиту на природні засоби, а саме рос-
линні лікарські препарати. З кожним роком зростає частка багатокомпонентних рослинних лікарських 
засобів на світовому фармацевтичному ринку. Головною метою роботи є вивчення структури ринку бага-
токомпонентних лікарських засобів рослинного походження, що виявляють відхаркувальні властивості 
та зареєстровані на фармацевтичному ринку України. Згідно отриманих даних дослідження було визна-
чено, що найбільшу кількість відхаркувальних засобів, а саме 41% найменувань представлено у вигляді 
сиропів. Засоби досліджуваної групи представлені виробниками з 6 країн, в той же час 50% препаратів 
є вітчизняними. Лідером ринку є ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", м. Запоріжжя. Досліджуючи 
компонентний склад рослинних засобів визначено, що до їх складу входять 17 різноманітних лікарських 
рослин. Плющ звичайний виявився найбільш поширеною лікарською рослинною сировиною досліджува-
ної фармакотерапевтичної групи, він застосовується в 18% лікарських засобах. 
ключові слова: структура ринку, лікарські засоби рослинного походження, відхаркувальна дія, лікарські 
форми, виробники.
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ThE MaRkET aNalySiS of MEdiciNES which havE ExpEcToRaNT acTiviTy
Summary. Recently, there has been an active increase in demand for natural resources, namely, herbal 
medicines. Every year the share of multicomponent herbal medicines in the global pharmaceutical market is 
growing. Increased demand for natural herbal medicinal products relates primarily to a small number of side 
effects, low toxicity and of course high efficiency in the application. Of great importance is the wide range of 
pharmacological effects of low toxicity and the possibility of using these agents for a long time. The aim of the 
work is to study the structure of the market of multicomponent herbal medicinal products which have expec-
torant properties and are registered on the pharmaceutical market of Ukraine in order to identify the most 
promising plants that can become the basis for the creation of a new potential drug of the specified pharma-
cotherapeutic group. According to the data of the study, it was determined that the greatest amount of expec-
torants, namely 41% of the names, is presented as syrups. The second position is occupied by medicinal plant 
material represented by 14 medicines. Less common are drugs in pill form, where the pharmaceutical market 
is currently registered only 8 vehicles. The means of the study group represented by the producers represented 
24 as domestic and foreign pharmaceutical companies, while 50% of the drugs are domestic. The leader of the 
market is PrAT Pharmaceutical Factory "Viola", Zaporozhye. Investigating the component composition of plant 
products, it is determined that they comprise 17 different medicinal plants. The Hedera helix L turned out to 
be the most common medicinal plant material of the studying pharmacotherapeutic group, it is used in 18% of 
medicines. Althaea officinalis L. is a component of 16%. medicines. The third most commonly used is Thymus 
vulgaris L., which is used to produce 15% of the total amount of drugs.
keywords: market structure, herbal medicines, expectorant effect, dosage forms, manufacturers.

Постановка проблеми. В останній час 
спостерігається активне збільшення по-

питу на природні засоби, а саме рослинні лікар-
ські препарати. З кожним роком зростає частка 
багатокомпонентних рослинних лікарських засо-
бів на світовому фармацевтичному ринку. Част-
ка фітопрепаратів, що зареєстровані на фарма-
цевтичному ринку України сягає близько 10% 
від загального обсягу. Частка рослинних пре-
паратів в Сполучених Штатах Америки складає 
26% ринку лікарських засобів [7]. В Німеччині 
частка зареєстрованих багатокомпонентних рос-
линних лікарських засобів складає 13% від за-
гальної кількості зареєстрованих на фармацев-
тичному ринку фітопрепаратів [6].

Підвищення попиту на лікарські препарати 
природного походження обумовлено насамперед 
незначною кількістю побічних ефектів, невели-

кою токсичністю та звісно високою ефективністю 
при застосуванні. Велике значення також має 
широкий спектр фармакологічної дії за низькою 
токсичності та можливості використання цих за-
собів тривалий час [2].

Наразі на фармацевтичному ринку України 
представлено понад 200 багатокомпонентних лі-
карських препаратів рослинного походження, що 
свідчить про популярність даної групи засобів [3] 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є вивчення структури ринку багатокомпонент-
них лікарських засобів рослинного походження, 
що виявляють відхаркувальні властивості та за-
реєстровані на фармацевтичному ринку України 
для визначення найбільш перспективних рос-
лин, що можуть стати основою для створення но-
вого потенційного лікарського препарату зазна-
ченої фармакотерапевтичної групи. 
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Виклад основного матеріалу. Відхарку-

вальні засоби – це сукупність лікарських пре-
паратів, що забезпечують відведення секрету 
з дихальних шляхів. Вироблення і нормальне від-
ведення секрету є одним з ключових аспектів нор-
мального функціонування дихальних шляхів [4].

Згідно з даними нормативно-директивих до-
кументів Міністерства охорони здоров’я України 
станом на січень 2019 р. група відхаркувальних 
багатокомпонентних лікарських засобів рослинно-
го походження налічує 63 асортиментні позиції [1].

Дані щодо результатів аналізу досліджуваної 
фармакотерапевтичної групи лікарських засобів 
за лікарськими формами відображені у таблиці 1.

Таблиця 1
розподіл препаратів,  

що виявляють відхаркувальну дію  
за лікарськими формами

№ лікарська форма кількість лз
1. Сиропи 26
2. Таблетки 8
3. Порошки 1
4. Лікарська рослинна сировина 14
5. Збори 4
6. Краплі 2
7. Розчини 4
8. Пастилки 2
9. Капсули 1
10. Екстракти 1

Джерело: розроблено авторами за даними [3]

Згідно отриманих даних було визначено, що 
найбільшу кількість лікарських засобів дослі-
джуваної групи, що зареєстровані на фармацев-
тичному ринку України представлено у вигляді 
сиропів. Кількість асортиментних позицій сиро-
пів визначається 26 засобами, що у відсотковому 
співвідношенні дорівнює 41% ринку. 

Другу позицію займає лікарська рослинна си-
ровина (корені, кореневища, пагони, листя, тра-
ва), що представлена 14 лікарськими засобами. 

Менш розповсюдженими є препарати у ви-
гляді таблеток, яких на фармацевтичному ринку 
наразі зареєстровано тільки 8 засобів. 

Тільки по 1 лікарському засобу представлено 
одразу у трьох лікарських формах, а саме у ви-
гляді порошків, капсул та екстрактів.

Дослідження виробників зареєстрованих на 
фармацевтичному ринку України лікарських за-
собів, що виявляють відхаркувальну дію визна-
чило, що в даній фармакотерапевтичній групі 
свої лікарські засоби представили 24 як вітчиз-
няні так і закордонні фармацевтичні фірми. 

Лідером ринку є ПрАТ Фармацевтична фа-
брика "Віола", м. Запоріжжя. Асортимент компа-
нії склав 14 лікарських засобів, що у відсотково-
му співвідношенні складає 22,22% від загального 
обсягу.

ЗАТ «Ліктрави», м. Житомир має 9 лікарських 
засобів у досліджуваній фармакотерапевтичній 
групі, що складає 14,28% ринку.

ТОВ «Тернофарм», м. Тернопіль, Україна та-
кож є одним із лідерів досліджуваного сегменту. 
Підприємство зареєструвало 7 лікарських засобів, 
що у відсотковому співвідношенні сягає 11,11%.

Значна більшість компаній, а саме 15, пред-
ставили лише по одному лікарському засобу, що 
відноситься до групи відхаркувальних засобів.

На рис.1 представлена структура ринку відхар-
кувальних засобів, що зареєстровані на фармацев-
тичному ринку України за країнами виробниками. 

Аналіз досліджуваної фармакотерапевтичної 
групи за країнами-виробниками визначив, що лі-
карські засоби представлені фірмами з 6 країн. По-
ловина компаній, що зареєстрували лікарські засо-
би є вітчизняними. Частка компаній з Німеччини 
становить 29%. Польща представлена 3 компанія-
ми, що у відсотковому співвідношенні становить 8%. 

Україна; 
50%

Німеччина;
29%

Польща; 8%

Австрія; 4%

Словенія; 4%
Нідерланди; 

4%

рис. 1. Структура ринку  
відхаркувальних засобів за виробниками

Досліджуючи компонентний склад рослин-
них засобів, зареєстрованих на фармацевтично-
му ринку України, що виявляють відхаркуваль-
ні властивості було визначено, що до їх складу 
входять 17 різноманітних лікарських рослин.

Плющ звичайний (Hedera helix L) виявився 
найбільш поширеною лікарською рослинною си-
ровиною досліджуваної фармакотерапевтичної 
групи, він застосовується в 15 лікарських засо-
бах, що у відсотковому співвідношенні складає 
18% від загального об’єму.

Алтея лікарська (Althaea officinalis L.) є ком-
понентом 13 лікарських препаратів серед дослід-
жуваних, що відповідно становить 16%.

Третім за вживаністю є чебрець звичайний 
(Thymus vulgaris L.), який використовують для 
виробництва 12 лікарських засобів, що виявля-
ють відхаркувальну дію, що становить 15% від 
загальної кількості препаратів.

Подорожник великий (Plantago major L.) від-
повідно до вивчених даних входить до складу 
лише 8 лікарських засобів, що становить 10%.

Солодка гола (Glycyrrhiza glabra L.) та підбіл 
звичайний (Tussilago farfara L) застосовують для 
виготовлення 6 асортиментних позицій, що у відсо-
тковому співвідношенні відповідно становить 7%.

Майже третина визначених лікарських рослин, 
а саме Багно звичайне (Ledum palustre L), первоцвіт 
весняний (Primula veris L.), мильнянка лікарська 
(Saponaria officinalis L.), гісоп лікарський (Hyssopus 
officinalis L.) та мальва лісова (Malva sylvestris L.) 
використовуються лише в одному лікарському засо-
бі досліджуваної фармакотерапевтичної групи. 

Висновки. 1) Згідно з даними нормативно-
директивих документів Міністерства охорони 
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здоров’я України станом на січень 2019 р. група 
відхаркувальних багатокомпонентних лікар-
ських засобів рослинного походження налічує 
63 асортиментні позиції. 

2) Серед зареєстрованих на фармацевтично-
му ринку України лікарських засобів з відхар-
кувальною дією більше 41% найменувань пред-
ставлено у вигляді сиропів. 

3) Засоби досліджуваної групи представлені 
виробниками з 6 країн, в той же час 50% препа-
ратів є вітчизняними. 

4) Проведення аналізу компонентного складу 
визначило, що до їх складу входять 17 різноманіт-
них лікарських рослин, лідерами за частотою ви-
користання є плющ звичайний, алтея лікарська, 
чебрець звичайний та подорожник великий.
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iants – as a trait, state, and intervention. We have found a few patterns after examining the different defini-
tions of mindfulness. The most obvious is that mindfulness highly interconnected with paying attention. Many 
definitions underscore the critical role of judgment in mindfulness – that mindfulness involves nonjudgment. 
Some definitions focus internally by directing attention to the thoughts, body and emotions. Other definitions 
focus externally by pointing to close direct-experienced environment. Some emphasize the importance of both 
approached definitions also exist. Two definitions use “mindful awareness” and “mindfulness” interchangeably. 
It can be considered “mindful awareness” to be the shortest, most straightforward definition. There are many 
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ways by different researchers and practitioners. A possible solution to the problem of discrepancy in the per-
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Постановка проблемы. На данный мо-
мент существует примерно 50 опреде-

лений осознанности и из-за этой ситуации рас-
хождений исследователи и психотерапевты на 
практике оперируют различными феноменами, 
которые могут как тесно пересекаться, так и быть 
совершенно отличающимися, но при этом иметь 
одно и то же название – mindfulness.

анализ последних исследований и публи-
каций. Осознанность могут описывать во многих ва-
риантах определения: как устойчивая личностная 
черта; временное состояние внимательности; прак-
тика или техника; интервенция; процесс; результат; 
образ жизни; а также существенный компонент для 
основных буддийских учений относительно страда-
ния и его облегчения, или одним словом – «дхарма» 
[14; 15]. Согласованность определения и опера-
ционализации термина «осознанность» является 
уникальным вызовом в эмпирической науке из-за 
корней этого понятия во множестве созерцательных 
традиции, сложности измерения и различия в об-
щем использовании этого понятия [6; 14].

Важным моментом является формальная ин-
теграция концепции осознанности Джоном Кабат-
Зинн в западную сферу психической и физической 
терапии в 1980-х годах. Большинство последую-
щих концептуализаций осознанности в психологи-
ческой литературе была основана на определении 
Кабат-Зинна, которое предусматривает, что осоз-
нанность это – «осознавание, возникающее за счет 
целенаправленного и безоценочного уделения 
внимания к опыту текущего момента» [9, c. 145]. 
Интерпретация концепции «осознанности» Кабат-
Зинна была принята в современной психологии, 
в частности, как техника повышения способности 
к умелому реагированию на эмоционально тре-
вожные стимулы и процессы [4].

При изучении отношений между осознанно-
стью и другими переменными, исследователи 
не всегда строго придерживались определения 
Кабат-Зинна. На самом деле, они значительно 
противоречат структуре и границам конструкта 
осознанности. Эта нехватка однородного опре-
деления усложняет работу для интерпретации 
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результатов исследований о взаимоотношениях 
между осознанностью и предсказуемыми корре-
лятами, такие как паттерны внимания для эмо-
циональных раздражителей [2; 3].

Само слово «mindfulness (осознанность)» яв-
ляется английским эквивалентом палийского 
слова sati, которое предусматривает в себе осоз-
нание, внимание и памятование [5]. В концепту-
ализации осознанности, некоторые буддийские 
ученые акцентируют конкретные аспекты вни-
мания, в то время как другие выделяют динами-
ческое взаимодействие нескольких типов фак-
торов, таких как когнитивный, эмоциональный, 
социальный и этический. Буддийские ученые 
часто воспринимают осознанность как практику 
или процесс, предусматривающий: (а) намерен-
ное осознавание опыта текущего момента; (Б) та-
кие качества, как доброта, терпимость и безоце-
ночность; (Б) не дискурсивное, не аналитическое 
исследование текущего опыта; и (г) потребность 
в систематической практике для постепенного 
совершенствования процесса осознавания [7].

Также следует отметить важность разработки 
концепции западной осознанности Доктором Эл-
лен Лангер и ее коллегами в течение 70-х годов 
в Гарвардском университете, при помощи заим-
ствования восточных концепций; осознанность 
возникла вне чисто медитативной практики. Ее 
концептуализация сосредоточена на внешних 
раздражителях и акцентирует осознание новиз-
ны в информации, контекст, в котором это вклю-
чено, и множество перспектив присущих каждой 
ситуации. Людям предлагается развивать когни-
тивную гибкость и интерес к каждой ситуации, 
с которой они сталкиваются, тем самым увели-
чивая их вовлеченность и внимательность [10].

Главной целью этой работы является ука-
зать на проблематику определения осознан-
ности и предложить вариант решения этой 
проблемы, который позволит сынтегрировать 
многочисленные разрозненные перспективы, 
школы и направления исследования mindfulness 
для получения гораздо больших практических 
результатов для исследований и психотерапев-
тических интервенций.

изложение основного материала. Осознан-
ность как познавательное состояние характеризу-
ется тремя аспектами, которые отличают его от 
схожих психических состояний. Как когнитивное 
состояние осознанность предусматривает: (а) пря-
мую и непосредственную бдительность в текущем 
моменте к (б) внешним событиям и (в) внутрен-
ним мыслям и ощущениям [8]. Личности призна-
ют и регистрируют эти восприятия без оценок или 
анализа, а внимательность ориентирована толь-
ко на текущий момент. Осознанность – это по-
знавательное состояние преднамеренного внима-
ния к внутренним мыслям и внешним сигналам 
и подразумевает преднамеренное приостановле-
ние оценочности. Не только осознанность требует 
регулирования внимания к непосредственному 
опыту, но и ориентацию на открытость, принятие 
и интерес. Осознанность помогает людям более 
объективно оценивать ситуации и получать до-
ступ к более широкому кругу источников инфор-
мации. Это состояние ума предполагает большую 
внимательность и чувствительность к внутрен-
ним реакциям на раздражители.

Другой момент, который нужно учитывать – 
это связь осознанности со своим буддистским про-
исхождением. Рассмотрение психологической 
теории осознанности в буддизме очень сложное 
так как: 1) много различных подходов и школ 
в буддизме; 2) буддизм – это религия, филосо-
фия, культура и психология в одном. Тем не ме-
нее, многие авторы пытались извлечь психоло-
гические аспекты буддизма, и аспекты широкой 
«буддистской психологии» влияют на теоретиче-
ские основы некоторых психотерапевтических 
интервенций. Согласно буддистской психологии, 
значительные человеческие страдания обуслов-
лены поведенческой тенденцией к желанию ве-
щей быть другими. Люди, как правило, требу-
ют или привязываются к определенному опыту 
и пытаются оттолкнуть другой, сопротивляются 
тому, что весь опыт постоянно меняется. Кроме 
того, буддистская психология утверждает, что 
многие человеческие страдания возникают от 
«иллюзии» чрезмерной привязанности к само-
центрирующей перспективе – тонкой одержимо-
сти нашими историями о том, кто мы и что будет, 
и постоянное оценивание себя и других.

Классический метод культивирования осоз-
нанности, как правило, прогрессирует от прак-
тики совершенствования внимания и бдитель-
ности (концентрация или саматха медитация) 
к практикам, побуждающим к исследованию 
опыта и понимания (прозрение или випассана 
медитация). Поэтому осознанность выступает 
как комбинация внимательности и «ясного ос-
мысления» – не просто знать, что происходит 
сейчас, a знать определенным образом: «без 
пристрастия, отвращения или нежественности» 
[2, с. 177]. Осознанность считается противоядием 
к сопротивлению изменениям, позволяя менять-
ся психологическому опыту в сознании само-
му по себе без сопротивления. Предполагается, 
что занятие этой практикой приведет к следую-
щим инсайтам: (а) все является непостоянным;  
(б) страдания возникают из жадности / привязан-
ности, ненависти / неприятия и игнорирования / 
иллюзии; и (в) всё связано и ничто не является 
отдельным. Во время практики осознанности че-
ловека поощряют сделать шаг назад и наблюдать 
собственные истории и свои суждения с добротой 
и терпением, не захватываясь полностью ними. 
Инсайты в этом ключе можно понимать как по-
степенное понимание неприемлемого цепляние 
за «я» и «мое» и возможность увидеть мир и то 
общее, что есть у всех людей. Согласно буддист-
ской психологии, такие инсайты способствуют 
развитию «любящей доброты», предусматрива-
ющее распознавание взаимосвязи всех существ.

Понятие осознанности в буддистской и со-
временной психологии различаются как на кон-
текстуальном, так и содержательном уровнях. 
В буддистской традиции, контекстное понятие 
осознанности рассматривается как составляю-
щая более крупной системы этики и практики, 
направленных на содействию «освобождению от 
страдания» через развитие мудрости и сострада-
ния. На уровне содержания это достигается че-
рез практику осознанности на фоне созерцания 
ключевых аспектов учения Будды: страдание, 
непостостоянство, «не-я / пустота», взаимозави-
симость и взаимосвязь всего. Наоборот, запад-
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ная контекстуальная концептуализация осоз-
нанности во многом независима от какой-либо 
конкретной философии или этического кода. На 
содержательном уровне, западная практика уде-
ляет меньше внимания к таким доктринам, как 
«не-я», пустота и непостоянство, тогда как поня-
тие о взаимосвязи, сочувствии и сострадании ста-
ли более распространенной темой.

Возможно еще большая философская разни-
ца между буддистской психологией и западными 
подходами исходит от базового понимания само-
го себя. Центральное философское понимание 
буддистской психологии – это идея анатта, или 
идея, что вещи и люди не имеет постоянной и су-
щественной идентичности, то, что мы на Западе 
можем назвать душой или самостью. Самость 
в этом смысле рассматривается как возникаю-
щая только при определенных условиях, она 
всегда в потоке, появляется и исчезает, когда 
эти условия больше не присутствуют. Эта идея 
противоречит тем западным принципам, где са-
мость является центром, самоуверенность долж-
на культивироваться, а эго следует усиливать. 
Можно предложить частичное решение этой 
философской дилеммы: существует большая, 
взаимосвязанная Самость, которая выходит за 
пределы эго и не требует того же подкрепления 
и защиты, как маленькая самость. Самость как 
космический костюм, который необходим для 
выживания, но ограничивает нашу способность 
свободно и спонтанно двигаться в нашей жизни. 
В то время как философские различия между 
буддистскими и западными представлениями о 
себе являются большими, подобные идеи и по-
нимания могут помочь преодолеть эти различия.

Заключительный и главный пункт разногла-
сий происходит от использования осознанности 
вне её оригинального контекста. Эта проблема 
известна как «McMindfulness»-дискуссия («недо-
осознанность»). Вопрос можно просуммировать 
следующим образом: осознанность как теория 
и практика пришли с буддистской традиции. Бо-
лее конкретно, осознанность это один из аспек-
тов Восьмиричного Пути, который определяет 
мудрые и этические действия как путь к счастью 
и просветлению. Но в современной практике 
осознанность была извлечена из этого теоретиче-
ского и нравственного контекста и представлена 
отдельно, часто в условиях (например, корпора-
тивные ретриты), где они используются, чтобы 
сделать практиков более эффективными в дей-
ствиях, которые могут быть нравственными или 
нет. Распространен подобный пример как вопло-
щение этой проблемы без нравственного контек-
ста: образ осознающего снайпера, который це-
ленаправленно обращает внимание в текущем 
моменте на каждый аспект убийства, что делает 
его более эффективным [12].

Вообще, понятия, похожие на созерцательные 
концепции осознанности находятся в несколь-
ких западных философских системах. Очень 
важна открытая, восприимчивая вниматель-
ность в культивировании благополучия и можно 
утверждать, что механизмы изменений, которые 
лежат в основе осознанности можно найти в боль-
шинстве западных направлений психотерапии. 
В психодинамических и гуманистических тра-
дициях повышенная внимательность считается 

необходимостью для идентификации потреб-
ностей, конфликтов и экзистенциальных про-
блем. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) 
и подходы, основанные на осознанности, разде-
ляют цели способствовать более внимательному 
и «объективному» взгляду на мысли, чувства и по-
ведение; однако КПТ работает через логические 
техники и стратегические изменения, в то время 
как МКБТ (MCBT – mindfulness-based cognitive 
therapy – основаная на осознанности когнитив-
ная терапия) и другие подобные направления 
работают через принятие и мета-когнитивные 
подходы [1; 11]. Основанная на осознанности 
психология также совпадает с системными шко-
лами терапии, в которых предполагается, что 
речь строит идентичности и реальности, а не 
описывает их, и выступает за непатологизиру-
ющую, трансдиагностичную педагогику. Далее, 
значение внимания и присутствия психотера-
певта или консультанта уже давно признано, во 
многих школах психотерапии делается акцент 
на важности приостановки суждений и предо-
ставлении нераздельного внимания ко всему, 
что наблюдается в работе с пациентами и что 
осознавание себя и само по себе может быть те-
рапевтичным.

Осознанность как интервенция применяется 
с конца 1970-х гг., «Программа снижение стресса 
на основе осознанности» (MBSR – mindfulness-
based stress reduction) Джона Кабата-Зинна, 
восьминедельная психосоциальная групповая об-
разовательная программа, изначально была раз-
работана для больных с хронической болью [9]. По 
этой программе начали разрабатываться другие 
меры, которые используют связанные с осознан-
ностью принципы и практики. MBCT объедини-
ла MBSR с когнитивной терапией для предот-
вращения рецидива при большом депрессивном 
расстройстве [13]. Другие программы, очень на-
поминающие структуру MBSR, включают в себя 
предотвращение рецидива злоупотреблением ал-
коголем, основанное на осознанности, осознанное 
питание, а также осознанное развитие взаимоот-
ношений. В течение 1990-х годов самостоятельно 
разрабатывались две новые программы: терапия 
принятия и ответственности (ACT – Acceptance 
and Commitment Therapy) и диалектическая по-
веденческая терапия (DBT – dialectical behaviour 
therapy). Ни один из этих методов не подчерки-
вает длительную дисциплинированную практику 
осознанности в MBSR и подобных программах, но 
обе ценят принципы осознанности и её значение 
для повседневной жизни.

После рассмотрения всех этих разновидно-
стей осознанности и её интерпретаций лучшим 
и актуальным решением всех данных расхож-
дений будет создание одного общего метаопре-
деления осознанности. Метаопределение будет 
состоять из 2-х уровней, где первый уровень – это 
совокупность основных первичных определений 
(ПО) осознанности (состояние, черта, интервен-
ция, процесс и так далее), а второй – дальнейшее 
разветвление ПО с четко прописанными и согла-
сованными аспектами и компонентами. Вместо 
исследования различных феноменов под одним 
с одним и тем же названием, лучше сосредочить-
ся на исследовании и применении одного фено-
мена, но с более комплексной структурой. 
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Выводы и предложения. Таким образом, 
в данной работе были расмотренны основные мо-
менты, прямо и косвенно связанные с определе-
нием осознанности. Было предложено создание 
и согласования единого комплексного и мета-
определения как решения проблемы множествен-

ности и раздробленности представлений, взгля-
дов на природу mindfulness. Реализация этого 
позволит значительно улучшить как исследова-
ния этого феномена и сопутствующих ему, так 
и перевести результативность соответствующих 
психологических интервенций на новый уровень.
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ДОСлІДжеННя етНІчНОї тОлераНтНОСтІ В СтуДеНтСькОМу СереДОВищІ 
анотація. Розглянуто сучасний стан психологічних досліджень етнічної толерантності у студентсько-
му середовищі. Проаналізовано методики, які використовуються для вивчення специфіки, складності, 
формування етнічної толерантності. Встановлено взаємозв’язок етнічної толерантності з соціальними 
процесами та міжетнічною взаємодією. Вибрано методику емпіричного дослідження рівня етнічної то-
лерантності. Виконано практичне дослідження рівня етнічної толерантності в молодіжному середови-
щі. Здійснено аналіз отриманих результатів вивчення етнічної толерантності студентів, проведена ста-
тистична обробка результатів. Визначено перспективи подальших досліджень етнічної толерантності.  
Зроблено висновок, про необхідність подальшого дослідження процесу формування високого рівня етніч-
ної толерантності для гармонізації міжетнічних відносинах у молодіжному середовищі.
ключові слова: етнічна толерантність, міжетнічні взаємини, етнічна меншина.
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STudy oN EThNic TolERaNcE iN ThE STudENT ENviRoNMENT 
Summary. Article contains results of a study on ethnic tolerance in the student environment. Tolerance has 
been regard as an essential key element in modern multi diversity societyculturally, ethnically, religiously 
and politically.Analyzed the state of development of the concept of an ethnic tolerance in modern psychology.  
Revealed the relationships of ethnic tolerance with social processes and interethnic interactions. Established 
the influence of interethnic interaction on the formation of ethnic tolerance. Many theoretical models have con-
tributed to the field of intergroup relations, but the concept of social tolerance is still very ambiguous. Analyzed 
the forming of ethnic tolerance reflects the psychological aspects of inter-ethnic communications associated with 
different types of social relations in society. In the discussion of the phenomenon of tolerance, this article puts 
a special emphasis on tolerance in the students’ environment. Research of tolerance among the youth has great 
practical significance, especially in multi-ethnic societies. Also in article it is analyzed research methodology 
factors used modern psychology to study the complexity, uniqueness, specificity, validity existence functioning 
ethnic tolerance in society. Proved the need for a practical study of ethnic tolerance. Determined prospects for 
further research on ethnic tolerance and ethnic identity. The results of the research on ethnic tolerance among 
students are available. The analysis of the results has brought to light the factors which influence the ethnic 
tolerance level of students of the Lviv Polytechnic National University (Ukraine). Results have shown that a 
valid and reliable instrument for ethnic tolerance assessment has been elaborated. Determined the prospects 
of further research on ethnic tolerance. The conclusion is made on the need for further study of the process of 
forming a high level of ethnic tolerance in order to harmonize interethnic relations in the youth environment. 
The model of elaboration of ethnic tolerance could be applied in in psychological research in all countries.
keywords: ethnic tolerance, interethnic relations, ethnic minority.

Постановка проблеми. Формування толе-
рантності має велике значення при форму-

ванні позитивної спрямованості особистості та від-
повідно психологічного благополуччя особистості. 
Поняття толерантності близьке до іншого психо-
логічного показника особистості – етнічної іден-
тичності. Поняття толерантності, ототожнюється 
багатьма світовими дослідниками в галузі психо-
логії, філософії політології з поняттям терпимості, 
глибоке змістове наповнення.

Толерантність можна визначити як ступінь 
емоційного настрою і поведінки людини до ін-
ших людей, що не обмежуються тільки позитив-
ним ставленням до інших людей. В першу чергу, 
це прояви терпимості до проявів іншої поведінки 
або хоча б нейтральне ставлення до людей з ін-
шими поглядами чи поведінкою. Дослідження 
толерантності як норми етнокультурного роз-
витку свідчить про те, що в різних умовах кон-
текстах міжетнічного спілкування вона набуває 
різний зміст, проте в основі такого змісту є уні-
версальні цінності.

Етнокультурні цінності особистості нерід-
ко вступають в протиріччя з інтеграційними 

та глобалізаційними тенденціями сучасного сус-
пільства. На даному етапі розвитку суспільних 
відносин толерантність є універсальною кате-
горією, що символізує терпимість, готовність до 
співпраці в міжетнічній комунікації. Проблема 
взаємозв'язку етнічної ідентичності та толерант-
ності в умовах міжетнічної комунікації, усклад-
неної наявністю ряду соціальних або релігійних 
відмінностей стає актуальною проблемою.

Згідно з принципами гуманізму, толерант-
ність є критерієм згоди, морального рівня розвит-
ку особистості і суспільства, здатності протистоя-
ти насильству, проявам ксенофобії, психологічної 
готовності людини надати оточуючим вибір влас-
ної поведінки, способу мислення і незалежного 
світогляду. Уміння взаємодіяти з представни-
ками різних етнічних груп, володіння навичка-
ми побудови толерантних відносин визначають 
в процесі міжетнічної комунікації рівень міжет-
нічної компетентності. Вивчення толерантності 
як показника міжетнічної спілкування свідчить 
про те, що в різних етнічних контекстах вона на-
буває різного змісту, проте в основі міжетнічних 
процесів лежать універсальні цінності людства.
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аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Починаючи з 90-х років ХХ століття предметом 
дослідження закордонної соціальної психології 
стала проблематика соціальної напруженості 
та загроза виникнення етнічних конфліктів, по-
треба розробки методів їх врегулювання й ви-
рішення. Такі методи базуються на практичних 
аспектах застосування технологій дослідження 
міжетнічних взаємин між різними етнічними 
групами. 

Толерантність в культурному, етнічному, ре-
лігійному та політичному аспектах вважається 
важливим ключем для забезпечення плюраліс-
тичності суспільств і демократичної конкуренції 
різних етнічних груп в полі етнічних суспіль-
ствах. Світові дослідники та науковці наголошу-
вали на важливості формування позитивної то-
лерантності у суспільстві (Aaron J Abbarno, 2011; 
Clark, 2008; Furedi, 2012; Gibson & Gouws, 2001; 
Inglhart, 1997; Jackman, 1977; Peffley, Knigge & 
Hurwitz, 2001; Walzer, 1997). Безсумнівно, толе-
рантність є однією з найважливіших рис особис-
тості в сучасному світі, де відбуваються постійні 
інтеграційні процеси, значні міграційні потоки, 
конкурують глобалізація та міжкультурні про-
цеси. Емпіричні дані свідчать, що толерантність 
може сприяти соціальній стабільності та гармо-
нії. (Almond & Verba, 1989; Cheah, 2004).

Країни полі етнічної структури, значна части-
на населення яких є мігрантами або іноземцями 
зазвичай зацікавлені в проведенні досліджень по-
казників міжетнічної взаємодії, етнічної ідентич-
ності та толерантності. Практичні дослідження 
таких показників зазвичай проводяться в США, 
країнах Західної Європи (Oliver and Meldelberg, 
2000; Crepaz and Damron, 2009; Dixon, 2006; Cote 
and Erickson, 2009, Taylor. 1998; Oliver and Wong, 
2003; Oliver and Meldelberg, 2000; Wagner, 2006; 
Stem, 2000). Акцент таких досліджень ставить-
ся на тому, що присутність груп етнічних мен-
шин породжує серед етнічної більшості відчуття 
сприйняття суспільної загрози.

Сучасні дослідження в Україні не обійшли 
увагою тему міжетнічної взаємодії та етнічної 
толерантності. Л. Орбан-Лембрик розглянула 
толерантність як основу взаємин у полікультур-
ному світі [2]. Взаємозв’язки між толерантністю 
та розвитком особистості досліджувалися у праці 
Т.С. Кириленка [3]. О.А. Грива висвітлив основи 
формування толерантності у дітей і молоді в умо-
вах полі культурного середовища [5]. Принципи 
використання терміну «толерантність» у психо-
логічних дослідженнях стали предметом дослід-
ження праці О.В. Василюхи [6]. Чжан Сяосін 
описав методи та засоби формування етнічної 
толерантності студентської молоді [8]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Існує певна розробле-
ність поняття етнічної толерантності у світовій 
психологічній думці. Проте практична реаліза-
ція дослідження рівня етнічної толерантності 
в різних соціальних сферах суспільства недо-
статня. В умовах реальної небезпеки виникнен-
ня кризових станів та соціальної нестабільності 
у житті українського суспільства існує потреба 
проведення практичних досліджень показників 
міжетнічної взаємодії, зокрема рівня етнічної то-
лерантності. Результати емпіричних досліджень 

дають підстави для практичного вирішення ряду 
конфліктних ситуацій на міжетнічному підґрун-
ті і гармонізації взаємодії різних етнічних груп 
в суспільстві.

Мета статті. Метою цієї статі є визначення 
емпіричним шляхом рівня здійснити етнічної 
толерантності в молодіжному студентському се-
редовищі, визначити чинники, що формують ет-
нічну толерантності у студентів, визначити пер-
спективи подальших досліджень.

Виклад основного матеріалу. У різних га-
лузях психологічного знання толерантність ви-
вчається у таких напрямках:

• як риса особистості, пов’язана з психологіч-
ними властивостями і станами особистості;

• як визначальний чинник розвитку особистості;
• як необхідна передумова міжособистісної 

взаємодії та функціонування особистості в різ-
них соціальних та етнічних групах суспільства.

Толерантність як комплексний феномен на 
стиску психології, філософії, соціальних наук ви-
значається поєднанням безконфліктної та ефек-
тивної міжетнічної взаємодії, проявами соціаль-
ної та особистісної цінності людини, незалежно 
від етнічного походження.

У дослідженні рівня етнічної толерантності 
брали участь студенти Національного універси-
тету «Львівська політехніка», всього 102 особи; 
вибірка мала гетерогенний характер. Дослід-
ження проводилось комплексно в індивідуаль-
ній і у груповій формі і мало психодіагностичний 
характер.

У даному дослідженні застосовувалися такі 
статистичні методи математичної обробки ін-
формації: порівняльний, кореляційний та фак-
торний аналіз, порівняльний аналіз груп за 
t-критерієм Стьюдента. Метод статистичного 
опрацювання даних, дозволив порівнювати ре-
зультати дослідження у двох і більше групах. 
Кореляційний аналіз, дав можливість виявити 
взаємозв'язки між досліджуваними ознаками. 
За допомогою факторного аналізу виділені гру-
пи ознак, які між собою взаємодіють, та дозво-
ляє виділити найсуттєвіші змінні. Аналіз ста-
тистичних здійснений за допомогою програми  
SPSS 13.0. for Windows. 

Для дослідження рівня уявлень студентів 
щодо етнічної толерантності була використана 
методика Г. У Солдатової «Індекс толерантнос-
ті». Методика дає можливість встановити рівень 
ставлення особистості до соціальних груп або ет-
нічних меншин, визначити комунікативні уста-
новки особистості (рівень поваги щодо думки 
опонентів, готовність до вирішення конфліктів 
і співпраці). Окрема увага приділена етнічній 
толерантності – інтолерантності (відношення до 
людей іншої раси та етнічної групи). Методика 
передбачає використання 4 субшкал: етнічної 
толерантності, соціальної толерантності, толе-
рантності як риса особистості та загальну толе-
рантність. Щоб виявити статистично значущі 
відмінності між середніми значеннями параме-
трів використовувався t-критерій Стʼьюдента, 
для незалежних вибірок

На початку дослідження «Індексу толерант-
ності» учасники заповнили картки експрес-опи-
тувальника для діагностики загального рівня то-
лерантності. Результати дослідження подаються 
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у рівнях – відповідно низький, середній та висо-
кий рівні толерантності (таблиця 1).

Результати свідчать про середній рівень 
розвитку толерантності у 75% досліджуваних 
(76 респондентів). Результати у межах свого рів-
ня коливаються від 65 до 99 балів. Такі резуль-
тати отримуються при дослідженні респондентів, 
що мають характерне поєднання і толерантних, 
і інтолерантних рис, тобто в певних соціальних 
ситуаціях вони ведуть себе толерантно, проте 
в етноконтактних ситуаціях можуть виявляти 
інтолерантність. 

Студенти з високим рівнем етнотолерантності 
проявляють поблажливість і терпимість до пред-
ставників іншої національності, з розумінням 
ставляться до їхніх звичаїв і культури, визнають 
їхні права і виявляють повагу до них. Студенти 
розуміють, що іноземці не представляють небез-
пеки для них, вони являються такими ж людьми, 
як ми всі. 

Високий рівень когнітивного компоненту ет-
нічної толерантності властивий 67,2% респон-
дентів, середній – 15,3%, низький – 17,5% відпо-
відно. Тобто це свідчить про наявність у студентів 
достатніх знань і уявлень щодо міжетнічної взає-
модії між представниками різних етнічних груп, 
студенти знайомі з культурою і особливостями 
інших етносів. 

Також щодо афективного компоненту етніч-
ної толерантності, то високий рівень його прояву 
характерний для Афективний компонент толе-
рантності, який має зв’язок з емоційною сферою 
особистості і характеризує рівень емоційного 
ставлення до представників різних етнічних груп 
представлений такими показниками: високий 
рівень – 56,7% респондентів, середній – 24,1%, а 
низький – 19,2% відповідно. Можемо стверджу-
вати, що респонденти в основному задоволені 
своєю взаємодією з представниками інших етніч-
них груп, у відносинах присутні позитивні емоції 
і бажання спілкуватися з ними.

Конативний компонент має зв’язок 
з мотиваційною сферою особистості і виявляється 
у формуванні мотивів міжособистісної взаємодії 
з представниками етнічних груп. 55% респон-
дентів виявили високий рівень цього компонен-
ту етнічної толерантності, 37% – середній рівень 
і 8% – низький рівень прояву. Отримані резуль-
тати вказують, що у респондентів сформоване 
досить толерантне ставлення до представників 
інших етнічниx груп. 

Для реалізації мети емпіричного дослідження 
щодо встановлення взаємозв'язку толерантності 
і типів ідентичності було застосовано методику 
С. Рижова та Г. Солдатової «Типи етнічної іден-
тичності» [1]. Перед проведенням кореляційного 
аналізу визначався ступінь нормального розпо-
ділу значень за критерієм нормальності Колмо-
горова-Смірнова. Статистична обробка проводи-
лася з допомогою комп'ютерної версії програми 
SPSS. Розподіл значень відповідає нормальному 

вигляду за умови, якщо значущість асиметрії  
(Asymp.Sig.)>0,05. Показники кореляційного 
зв'язку між індексом етнічної толерантності та ти-
пами етнічної ідентичності зведено у таблиці 2.

Таблиця 2
кореляційний зв'язок етнічної 

толерантності з типами етнічної 
ідентичності

типи ідентичності r-пірсона
Норма r=0,152 (р< 0,05)
Індиферентність r= 0,021 (р< 0,05)
Етноегоїзм r=-0,478 (р< 0,05)
Етноізоляція r=-0,525 (р< 0,05)
Етнонігілізм r=-0,310 (р< 0,05)

Примітка: дані позначені у таблиці * – значущі при р< 0,05, 
без позначення – значущі при р< 0,01

При проведенні дослідження встановлені зна-
чущі від’ємні кореляційні зв'язки між показни-
ками толерантності та показниками «етноегоїзм» 
і «етноізоляція» з іншого боку. Вказані показни-
ки типів етнічної ідентичності характеризуються 
додатнім кореляційним знаком. Це може стати 
основою для формування ксенофобії та етнічної 
упередженості. У свою чергу етноегоїзм, етноі-
золяція та етнонігілізм формують психологічну 
перевагу особистості щодо своєї етнічної групи 
перед іншими, така перевага може бути виявле-
на різними засобами. 

Показник значущого від’ємного кореляційно-
го зв'язку між «етноегоїзмом» та нормою (г=-0,468, 
р<0,01), вказує про те, що у випадку зменшення 
позитивного ставлення студентів до власного ет-
носу, сильніше виражається напруженість і роз-
дратування у спілкуванні з представниками ін-
ших етнічних груп.

Було виявлено значущий від'ємний зворот-
ній зв язок між нормою та показником «етноізо-
ляція» (г=-0,519, р<0,01). Тобто у випадку якщо 
ставлення особистості до власної етнічної групи 
буде погіршуватись, то збільшиться можливість 
прояву ксенофобії і виникне потреба у тому, щоб 
«очистити» власну культуру. 

Зворотній зв’язок (г=-0,311) на статистично 
значимому рівні (p≤0.05) між нормою і показ-
ником «етнонігілізм» встановлює, що у випадку 
коли позитивне ставлення до свого народу змен-
шується, то починає сильніше виражатися необ-
хідність пошуку соціально-психологічних ніш 
поза власним етнічним середовищем, тобто ви-
никає бажання залишити власну етнічну групу, 
пошук іншої етнічної групи.

Значущим є показник кореляційного зв'язку 
між нормою та показником «індиферентність» 
(г=0,153, р<0,05), означає певне розмиття меж 
ідентичності та формує певну невизначеність 
особистості стовно етнічної приналежності та не-
значущість цієї проблеми для особистості зага-
лом. При надмірному збільшенні позитивного 

Таблиця 1
результати емпіричного дослідження за методикою «Індекс толерантності», (%)

 етнотолерантність Соціальна толерантність як риса особистості
Середній рівень 75 78,8 63,5
Високий рівень 25 21,2 36,5
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ставлення до свого етносу, може проявлятись 
надмірне захоплення своїм етносом, одночасно 
починає проявлятися байдужість до проблем ет-
нічності та міжетнічних взаємин, цінностей ін-
ших народів.

Результати емпіричного дослідження рівня 
етнічної толерантності у контексті етнічної іден-
тичності вказують на те, що толерантність лю-
дини до представників інших етносів зв'язана 
з усвідомленням особистістю належності до своєї 
етнічної групи, тобто з позитивно сформованою 
етнічною ідентичністю. Аналіз результатів ем-
піричного вивчення взаємозв'язку різних типів 
ідентичності і етнічної толерантності дає мож-
ливість встановити межі між толерантністю 
особистості і нормою як позитивною етнічною 
ідентичністю, а з іншої сторони з негативними 
етнічними ідентичностями, що є ґрунтом для 
розвитку ксенофобії та інших негативних явищ 
в міжетнічній комунікації. Результати фактор-
ного аналізу наведено у таблиці 3.

При цьому етнічна індиферентність є своєрід-
ним перехідним містком від позитивної етнічної 
ідентичності до негативної, тобто показником що 
сигналізує про ріст байдужості як до власних ет-
нічних цінностей, так і до етнічних конструктів 
представників інших етнічних груп.

Таблиця 3
показники факторного аналізу  

типів етнічної ідентичності

типи етнічної 
ідентичності

Фактор 1  
позитивна 

ідентичність

Фактор 2  
Негативна 

ідентичність
Етнічна 
толерантність -0,306 0,111

Етнонігілізм 0,713 -0,220
Індиферентність -0,318 0,209
Норма -0,492 0,856
Етноегоїзм 0,821 0,159
Етноізоляція 0,857 -0,120
Етнофанатизм 0,653 -0,108

Таблиця 4
кореляційні залежності між показником 
етнічної толерантності та показниками 

деяких властивостей особистості

е
тн

іч
на

 т
ол

ер
ан

тн
іс

ть

показники властивостей 
особистості

критерій 
r-пірсона

Невротичність r=-0,128 (р<0,05)
Спонтанна агресивність r=-0,017 
Депресивність r=-0,158
Дратівливість r=-0,106
Комунікабельність r= 0,186 
Врівноваженість r=0,051 
Реактивна агресивність r=-0,081
Сором'язливість r=-0,191 
Відкритість r=0,025 
Екстраверсія/інтроверсія r=0,018 
Емоційна лабільність r=-0,067
Маскулінність/фемінність r=0,018
Поняттєве мислення r=0,189
Мотивація успіху r=0,154
Мотивація уникнення неуспіху r=-0,179

Як видно з даних таблиці 3, максимальне зна-
чення за фактором 1 «Позитивна ідентичність» 
мають у позитивному полюсі змінні «етноізоля-
ція» (0,857) та «етноегоїзм» (0,821). Обидві змінні 
характеризують негативну етнічну ідентичність. 
Від’ємний полюс фактору представлений змінни-
ми «норма» (-0,492) і «індиферентність» (-0,318). 

Етнічна толерантність має значущі показ-
ники від’ємних кореляційних зв'язків з такими 
особистісними станами і властивостями, як «де-
пресивність» (г=-0,158, р<0,05); «сором'язливість» 
(г=-0,191, р<0,05); «мотивація уникнення неуспі-
ху» (г=-0,179, р<0,05). Додатній кореляційний 
зв'язок спостерігається між показниками «етніч-
на толерантність» і «комунікабельність» (г=0,185, 
р<0,05), «поняттєве мислення» (г=0,189, р<0,05), 
«мотивація успіху» (г=0,154, р<0,05) (табл.4).

Виявлений помірний зв’язок (r=0,189*) на ста-
тистично значущому рівні (p≤0.05) між змінними 
«поняттєве мислення» та. «етнічна толерантність». 
В емоційній сфері особистості спостерігається 
зворотній звя’зок (r=-0,163*) на статистично зна-
чущому рівні (p≤0.05) між змінними «етнічна 
толерантність» і «репресивність», що вказує на 
наявність позитивного емоційного забарвлення 
етнічної толерантності. Відтак, високі показни-
ки змінної «репресивність» вказують на ознаки 
певного психічного депресивного синдрому, про 
наявність цих ознак не лише в емоційному стані 
особистості, а й можливість їх прояву у соціальній 
поведінці людини, як у відношенні до себе самої, 
так і інших, що безумовно знижує етнічно толе-
рантне ставлення особистості в цілому.

Методика «Типи етнічної ідентичності» 
(Г. Солдатова, С. Рижова) була застосована на 
прикладі трьох етнічних груп, а саме: українців 
(як власної етнічної групи), поляків та ромів (ци-
ган) як етнічної меншини, що проживає на те-
риторії України і досить часто вступає в ситації 
міжетнічної взаємодії.

На основі отриманих результатів було про-
ведено інтерпретацію результатів за допомогою 
статистичної програми SPSS з використанням 
критерію парної кореляції Пірсона. 

Виявлено зв’язок шкал методики «Індекс то-
лерантності» та методики семантичного шка-
лювання для дослідження етнічних стереотипів 
(табл. 5).

Аналіз отриманих даних дає можливість зро-
бити такі висновки щодо проявів етнічної толе-
рантності в середовищі студентської молоді:

• студенти із середнім та високим рівнем со-
ціальної толерантності вважають українців щи-
рими та відвертими, це виявилося у зворотній 
кореляції шкал «Соціальна толерантність-Лице-
мірність»;

• студенти із середнім та високим рівнем ет-
нічної толерантності схильні вважати українців 
спокійними людьми;

• студенти, які виявили середній та високий 
рівень толерантності як риси особистості схильні 
вважати українців не надто приємними людьми, 
що підтверджує зворотна кореляція шкал «як 
риса особистості – приємність»;

• студенти, у який виявлений середній та ви-
сокий рівень толерантності мають сформований 
стереотип «неприємні» стосовно польської етніч-
ної групи;
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• респонденти із середнім та високим рівнем 
соціальної толерантності у ставленні до поляків 
схильні вважати, що вони не поважають інших 
людей, це встановлено у зворотній кореляції шкал 
«соціальна толерантність – повага до людей»;

• студенти із середнім та високим рівнем толе-
рантності схильні вважати ромів (циган) непри-
ємними людьми, що виявилося у зворотній коре-
ляції шкал «рівень толерантності – приємність»;

• студенти, які виявили середній та високий 
рівень соціальної толерантності, схильні вважа-
ти ромів (циганів) агресивними людьми;

• студенти із середнім та високим рівнем соці-
альної толерантності схильні вважати, що роми 
(цигани) не поважають інших людей, що вияви-
лося у зворотній кореляції шкал «соціальна толе-
рантність – повага до людей».

Висновки. Таким чином, результати емпі-
ричного дослідження визначили рівень етнічної 
толерантності українських студентів щодо осіб 
з інших етнічних груп. Доцільність факторного 
аналізу етнічної толерантності була зумовлена, 
складністю феномену, яка виражається його од-
ночасно статичною і динамічною характеристи-
кою цього феномену та крайніми виявами з різ-
ними величинами (позитивна – толерантність, 
негативна – ксенофобія). 

Студенти, у яких виявлений нормальний рі-
вень етнічної ідентичності, мають середній або 
високий рівень толерантності загалом, а також 
добре розвинену і етнічну, і соціальну толерант-
ність, і толерантність, як рису особистості. Сту-

денти, схильні до етноізоляціонізму, мають зна-
чно нижчий рівень як етнічної толерантності, 
так і толерантності загалом, що виявилося у зво-
ротній кореляції відповідних шкал.

Можемо стверджувати, що високий рівень роз-
витку толерантності не обов’язково свідчить про 
неупереджене ставлення до певного народу, при-
наймні, стосовно конкретної його риси, проте вка-
зує на позитивну етнічну ідентичність, що набуває 
статусу «норми». Це свідчить баланс толерантнос-
ті по відношенню до власної та інших етнічних 
груп та готовність до міжетнічних контактів за-
галом. Рівень етнічної толерантності зумовлений 
особистісними характеристиками особистості сту-
дента, умови соціального середовища і практика 
міжетнічного спілкування формують толерантне 
ставлення до представників інших етнічних груп. 
Важливу роль погляд відіграє збалансована дер-
жавна соціальна та етнічна політика, спрямована 
на формування гармонійного суспільства.

подальші напрямки досліджень перед-
бачають продовження емпіричних досліджень 
психологічних чинників міжетнічної взаємодії. 
Отримані в результаті проведення таких дослід-
жень результати дозволять розробляти моделі 
міжетнічних взаємин, які є важливою базою для 
розробки теоретичних та практичних засад по-
передження та врегулювання негативних явищ 
в суспільстві, які можуть бути викликані етнічним 
чинником. Потребує розширення база емпірично-
го дослідження, зокрема існує потреба практич-
них досліджень в середовищі етнічних меншин.

Таблиця 5
рівень толерантності та формування етнічних стереотипів

Українці Поляки Роми
Лицемірні Неприємні Приємні

Соціальна 
толерантність -0,654* Рівень 

толерантності 0,340** Рівень 
толерантності -0,321*

Спокійні Поважають 
людей Агресивні

Етнічна 
толерантність 0,570* Соціальна 

толерантність -0,365* Соціальна 
толерантність 0,144**

Приємні Лицемірні Поважають 
людей

Як риса 
особистості -0,274* Як риса 

особистості -0,309* Соціальна 
толерантність -0,285*

* – p ≤ 0,05 ** – p≤ 0,01 
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анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі формування професійної комунікативної компетен-
ції при викладанні англійської мови студентам-майбутнім економістам. Показується роль знання іно-
земної мови в умовах глобалізації та інтернаціоналізації економічних зв'язків. У статті було розглянуто 
та проаналізовано найбільш ефективні методи для розвитку навику говоріння: діалог зразок, проектна 
робота, ділова гра, метод кейс-стаді. Зокрема наводяться приклади реалізації кожного методу та їхній 
детальний опис. Використання цих методів дозволяє студентам в повній мірі оволодіти професійними та 
комунікативними компетенціями, а також застосувати накопичені знання на практиці. Більш того, вони 
урізноманітнюють заняття, за рахунок чого підвищується зацікавленість предметом, розвивається вміння 
працювати в команді та аналізувати вивчений матеріал. 
ключові слова: професійна комунікативна компетенція, професійна сфера спілкування, ділова гра, 
метод кейс-стаді, проектна робота, студенти-економісти.
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foRMaTioN of foREiGN laNGuaGE pRofESSioNal  
coMMuNicaTivE coMpETENcE of EcoNoMicS STudENTS 

Summary. In the context of broad international relations with other countries it is important to communicate 
with foreign experts, develop professional, business and personal contacts with foreign partners, colleagues, 
read various publications in a foreign language. An excellent command of the English language is the most 
important factor to successful communication in professional and business fields. As a consequence, the de-
mand for learning a foreign language for professional purposes in higher educational institutions has increased 
recently. The purpose of learning a foreign language in higher educational institutions is to master a foreign 
language as a means of communication, and acquire professional foreign language competence to successfully 
carry out further professional activities. The issue of developing students' oral skills is relevant in terms of 
increasing oral activity of students of non-linguistic higher educational institutions in the process of studying a 
foreign language for professional purposes. The article deals with the actual problem of formation of profession-
al communicative competence in teaching English to economics students. The aim of the article is to identify 
the most effective methods for developing students’ oral language skills in the process of learning a foreign 
language for professional purposes. The role of foreign language proficiency in the conditions of globalization 
and internationalization of economic relations is shown. Various aspects of organising educational activity 
are specified; the methods of conducting classes to satisfy future needs of economics student are highlighted.  
The article considers and analyzes the most effective methods for developing speaking skills: dialogue-sample, 
project work, business game, case study method. In particular, examples of implementation of each method and 
their detailed description are provided. Using these methods allows students to fully master their professional 
and communicative competences, as well as apply the accumulated knowledge in practice. Moreover, such 
methods diversify classes, increase interest in the subject, develop the ability to work in a team, analyze the 
material studied and increase the activity of work in the classroom.
keywords: professional communicative competence, professional spheres, business game, case-study, project 
work, economics students.

Постановка проблеми. Нове тисячоліття 
стало ерою корінних змін практично у всіх 

сферах життя – від економіки і міжнародної по-
літики до техніки, науки і психології людей. 
Тому сьогодні, в умовах зростаючої глобалізації 
міжнародного бізнесу та економіки, знання ан-
глійської мови, що є засобом спілкування людей, 
стає життєво важливою необхідністю. 

Життя сучасного економіста найтіснішим чи-
ном пов'язана з англійською мовою. Англійська 
мова для теоретичної і практичної економіки ста-
ла основним інструментом спілкування з зовніш-
нім світом. Без знання англійської мови немож-
ливо уявити собі успішної кар'єри у сфері бізнесу.

Потреба в хороших фахівцях ускладнює вимо-
ги до іноземної мови як навчального предмета, 
що викликає необхідність активізації іншомовної 
освіти за рахунок застосування сучасних методів 
навчання, які наближують навчальний процес 
до реальності і що імітують ситуації професійної 
діяльності, тому навчання іноземної мови має 
носити комунікативно-орієнтований і професій-
но-направленний характер для успішного вико-
нання подальшої професійної діяльності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню особливостей ділового спілкування 
іноземною мовою присвячені розробки науков-
ців: С. Бучацька, Л. Онуфрієва, Г. Архипова, 
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О. Павленко, Ю. Федоренко, Н. Чернова. Розроб-
кою ігрових форм і методів навчання іноземної 
мови займалися: А. Деркач, С. Щербак, Т. Олій-
ник, Г. Китайгородська, Н. Красовська, О. Виш-
невський та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання розвитку на-
вичок усного мовлення студентів є актуальним 
з погляду на питання підвищення мовної актив-
ності у студентів немовних вищих навчальних 
закладів у процесі вивчення іноземної мови за 
професійним спрямуванням.

Мета статті. Метою нашого дослідження 
є встановити найбільш ефективні методи для 
розвитку навичок усного мовлення студентів-
економістів у процесі вивчення іноземної мови 
за професійним спрямуванням.

Виклад основного матеріалу. Іншомовна 
комунікативна компетентність є інтегральною 
характеристикою професійної діяльності фахів-
ця. Іншомовна компетентність – це комплекс 
знань, умінь, навичок, які дозволяють успішно 
використовувати іноземну мову як у професійній 
діяльності, так і для самоосвіти і саморозвитку 
особистості [12, c. 178].

Сучасний студент добре розуміє умови і ви-
моги ринку праці, в період жорсткої конкуренції 
за робочі місця, тому він мотивований на ефек-
тивне вивчення іноземної мови. З огляду на все 
це, необхідно направляти навчальну діяльність 
навчальних на формування здібностей реаліза-
ції професійної діяльності та формування іншо-
мовної професійної компетентності. Навчання 
іноземної мови майбутніх фахівців має розгля-
датися крізь призму їх подальшої професійної 
діяльності. Важливим завданням навчання 
іноземної мови за професійним спрямуванням 
є формування спеціалізованої компетенції в сфе-
рах професійного спілкування.

Метою навчання говорінню студента-еконо-
міста є вміння виступати як з підготовленим, так 
і непідготовленим повідомленням, вміння вести 
діалог з партнерами (в майбутньому з колегами, 
клієнтами і т.д.) і адекватно реагувати на реплі-
ки свого співрозмовника, приймати участь в дис-
кусіях, обговореннях, вміти описувати графіки 
і робити презентації [11, c. 222]. 

У зв'язку з різнорівневими студентами 
(elementary-intermediate), виникають певні труд-
нощі з вдосконаленням навичок усного мовлен-
ня. Викладачеві доводиться підлаштовуватися 
під існуючі умови, враховувати ступінь мотиво-
ваності студентів до вивчення мови і викорис-
товувати різні прийоми і методи для залучення 
всіх студентів в розмову, підбирати відповідні 
завдання [10, с. 224].

Навик вільного говоріння неможливий без 
широко словникового запасу, тому нарощування 
вокабуляра є необхідним завданням. Усне мов-
лення вимагає значної підготовчої роботи, перш 
ніж стати дійсно продуктивними вміннями. За-
вдання на говоріння різні в залежності від рівня 
володіння мовою у студентів, але перш ніж дава-
ти тему для висловлення власної думки велика 
увага приділяється введенню та відпрацюванню 
нової лексики. Наприклад, під час вивчення теми 
«Starting a new business», презентація нової лек-
сики відбувається на основі тексту. Потім студент 

закріплює дану лексику через виконання низки 
спеціально розроблених вправ: match the phrases 
with their meaning, complete the sentences with 
given phrases/ words, answer the following questions 
(питання розроблені таким чином, що відпові-
ді будуть включати пройдений матеріал). Після 
відпрацювання лексики студенту пропонуються 
більш вільні форми вираження, наприклад, до-
даткові висловлювання, трансформація або осо-
бистісно-орієнтовані висловлювання. Студенти 
готують повідомлення на запропоновані теми 
з точки зору їх сприйняття, наприклад: «Have you 
ever thought about starting your own business?»,  
«If so, what kind of business would it be?», «Advantages 
and disadvantages of running a company». 

Також існують і творчі завдання. Досить ці-
кавими видами творчої роботи є різні проек-
тні роботи, що вимагають серйозної і ретельної 
підготовки. При роботі над проектом студенти 
виявляють свої творчі та професійні навички 
[2, с. 22]. Проекти можуть бути індивідуальними, 
парними та груповими. Результат роботи може 
бути представлений – презентацією в Power 
Point, плакатами, відео чи аудіо записами, web-
сайтами тощо, все залежить від поставленого зав-
дання та творчих навиків студента. Прикладом 
такої роботи може послужити наступна проектна 
робота, мета якої представити ідею прибуткового 
бізнесу. Завдання: 

1. You are Entrepreneur. Decide on your new 
business idea. It can be a new product, a new 
service, or any other kind of business idea. Use 
your own idea, or one of the ideas below.

2. Prepare your presentation.
Introduce yourself and preview the presentation.
Introduce your business idea – what it is and 

how it works.
Explain its benefits to users.
Compare the future benefits for the users with 

the present (or past) situation.
Explain what stage of development it is at, why 

you need the investment and how much profit you 
expect to make in the next three years.

3. Give your presentation.
Основними цілями застосування проектної 

роботи на заняттях є розвиток творчого потенці-
алу та критичного мислення, нарощування об-
сягу лінгвістичних і соціокультурних знань, під-
вищення мотивації до оволодіння англійською 
мовою, спонукання до власних роздумів, пошук 
оригінальних рішень, вміння правильно та ло-
гічно подавати інформацію.

В умовах професійно-орієнтованого навчання 
англійської мови використовуються також діало-
ги-зразки. Діалог-зразок є опорою і орієнтиром 
у змістовному плані спілкування. Він також по-
казує соціокультурні особливості носіїв мови, а 
також особливості їх мовного спілкування. Дані 
аспекти необхідно знати, тому що студент-еко-
номіст повинен вміти вести ділові та телефонні 
переговори, проводити презентації, виступати 
на конференціях англійською мовою. Тому так 
важливо навчити студентів правильного діало-
гічного мовлення [3, c. 47]. На заняттях потрібно 
надавати їм якомога більше діалогів на різнома-
нітні теми, навчити їх фразам на різні теми як: 
invitations and offers, showing understanding and 
suggesting solutions, asking for and giving opinions, 
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discussing progress, giving report, controlling the 
discussion та інші.

При використанні діалогу-зразку під час за-
няття, алгоритм дій такий:

1. Прослуховування діалогу-зразку, розбір 
ключових фраз/ граматичних структур, співвід-
ношення реплік з функціями.

2. Розігрування даного діалогу в парах.
3. Робота з ситуаціями для засвоєння матері-

алу, яка включає різні типи завдань (одною з та-
ких вправ є завдання, де потрібно прокоментува-
ти відповідь використовуючи розглянуті фрази).

4. Складання власного діалогу на задану 
тему, використовуючи за опору діалог-зразок 
та ключові фрази.

В кінцевому підсумку вони стають самостій-
но підготовленими і спонтанними. Тому при 
підготовці уроку і під час його проведення необ-
хідно включати матеріали, що охоплюють такі 
сфери спілкування, як навчально-професійна, 
науково-дослідницька, офіційно-ділова, тобто 
такі ситуації, які відтворювали б умови можли-
вих професійних контактів, соціально-побутових 
та соціокультурних сфер спілкування [4, с. 60]. 

Також для розвитку професійного мовлен-
ня використовуються різні інтерактивні мето-
ди навчання: екскурсії, відео конференції, кру-
глі столи, мозковий штурм, дебати, ділова гра, 
case-study. При виконанні цих завдань студенти 
отримують певні ролі і повинні вести себе у від-
повідності зі своєю роллю і заданою ситуацією. 

Розглянемо застосування деяких з них при на-
вчанні студентів-економістів англійської мови, 
які на наш погляд є найбільш вдалими для роз-
витку професійного мовлення, метод «case-study» 
та метод «ділова гра».

За визначенням П. Щербаня, ділова гра –  
«це в певному розумінні імітація професійної 
діяльності. У діловій грі відбувається діалог на 
професійному рівні, зіткнення різних думок і по-
зицій, взаємна критика гіпотез і пропозицій, їх 
обґрунтування і зміцнення, що веде до виник-
нення нових знань та уявлень, допомагає набути 
досвіду професійної діяльності» [13, c. 17].

Перевагою ділових ігор є можливість одер-
жання нового знання за рахунок множинності 
інтерпретацій змісту гри кожним з його учасни-
ків, що набуває особливого значення, коли йдеть-
ся про використання ділової гри у підготовці до 
іншомовного спілкування. Ігрова навчальна ді-
яльність має характер рольової взаємодії, що роз-
гортається відповідно до запропонованих, а в де-
яких випадках і прийнятих у процесі гри правил 
і норм. У низці наукових досліджень впливу гри 
на формування комунікативних умінь, зростан-
ня інтересу до ділових ігор у професійній підго-
товці пов’язується з такими особливостями:

1. Максимальне наближення навчального 
процесу до реальної практичної діяльності.

2. Вдале поєднання діяльності та спілкуван-
ня, що набуває особливого значення у вивченні 
іноземних мов.

3. Колективне вирішення спільних завдань.
4. Створення певного емоційного настрою 

гравців [5, c. 12].
Ділова гра – це діяльність, що формує про-

фесійні якості майбутнього фахівця. Ділову гру 
від інших методів навчання відрізняє те, що її 

основою може бути лише модель бізнес системи 
в цілому, а не її окремі елементи. Друга прин-
ципова відмінність полягає в тому, що в діловій 
грі система, яка моделюється, розглядається як 
динамічна» [6, c. 34].

Розглянемо приклад ділової гри при вивчені 
теми «Negotiating the conditions». Студенти пра-
цюють в парах і обговорюють нові умови замов-
лення відповідно до інструкцій, використовую-
чи «suggested phrases». Завдання: Student a is 
a supplier of computer processors. Student 
b is a computer manufacturer. have a phone 
conversation, using the notes below.

a Describe problem: processor ordered (Version 
2.1) not in stock. Propose solution: send version 2.2.

b Accept solution. Ask if A can send it by the 
end of this week.

a Reject proposal. Give reason: final tests on 
Version 2.2. No stock until next week.

b Propose solution: delivery by Friday of next 
week if same price as Version 2.1 ($30). 

a Reject proposal. Propose until price of $40 for 
Version 2.2 (normally $50). 

b Accept or reject proposal. 
Suggested phrases: 
describing the problem
• There’s/ We have a problem with …
• Basically, …
Negotiating conditions
• What if we did X?
• Would you agree to do Y?
• Could you do Y?
• Would it be OK if …?
Responding
• Yes, that would be possible.
• I think we could do that.
• Sorry, that wouldn’t be acceptable.
describing advantages
• That would allow us/ you to … 
Кейс-метод – це інноваційний метод навчання, 

який враховує всі особливості предмета «Іноземна 
мова» і формує необхідні знання, вміння та на-
вички. Кейс-метод спрямований на вирішення 
певної проблеми, але дана проблема не дається 
в готовому вигляді, а формулюється викладачем, 
виходячи з умов реальної навчальної ситуації, 
яка дозволяє викладачеві-професіоналу визна-
чити проблему при організації процесу навчання 
аспекту мови або виду комунікації [9, c. 538].

На початку кожного кейса згадується проб-
лема, яка потребує вирішення, дається коротка 
характеристика змісту кейса, а також методика 
роботи з даними кейсом [9, c. 539].

Використання даного методу на заняттях 
з англійської мови дозволяє розвинути крім 
мовних компетенцій, також і загальні компе-
тенції, які грають важливу роль в формуванні 
грамотного фахівця. Так, наприклад, при роботі 
в підгрупах студенти можуть удосконалювати за-
гальні компетенції – приймати рішення в стан-
дартних і нестандартних ситуаціях, працювати 
в колективі, ефективно спілкуватися з колегами, 
керівництвом, споживачами, здійснювати пошук 
і використання інформації необхідної для ефек-
тивного виконання поставлених завдань.

Кейс-метод є універсальним засобом для реа-
лізації педагогічних цілей і завдань в процесі на-
вчання студентів. Викладач пропонує конкретну 
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проблемну ситуацію, дає поштовх студентам для 
її подальшого самостійного і творчого розвитку. 
Студенти проводять академічні наради, діло-
ві переговори, зустрічі, спілкуючись при цьому 
англійською мовою. Відповідно комунікативна 
функція максимально реалізується і як резуль-
тат – у тих, хто навчається вдосконалюється на-
вик говоріння іноземною мовою [9, c. 540]. 

Кейс метод дає можливість зацікавити сту-
дента у вивченні предмета, сприяє хорошому за-
своєнню знань і умінь збору, обробки та аналізу 
інформації. Хороший «кейс», як правило, вчить 
шукати незвичайні підходи, так як не має єдино 
вірного рішення і відповіді. При використанні 
методу case-study розвиваються такі навички: 
аналітичні навички, практичні навички, творчі 
навички, комунікативні навички, соціальні на-
вички, самоаналіз [7, c. 21].

Так, на заняттях з англійської мови, працюючи 
над темою «Selling», можна використати case-study 
«Promoting to the youth market». Суть цього мето-
ду полягає в тому, що група студентів проходить 
через різні випробування, головна роль при цьо-
му відводиться вирішенню кейсів і презентацій. 
Студенти працюють в малих групах. Кожна група 
складається з 3-х студентів. Студенти грають роль 
працівників банку, яким потрібно розрекламувати 
нову картку (яка розрахована на молодь 16-21 ро-
ків) «Cool Cash Card» за 6 тижнів перед запуском 
і повинні вкластися в бюджет 250 тис. Кожному 
студенту роздаються картки з можливими ідеями 
і зазначеною ціною. Для вирішення цієї пробле-
ми студенти проводять збори/зустріч, щоб обгово-
рити і вирішити найкращі ідеї/способи реклами 
цієї картки, дотриматися бюджету та визначити-
ся з датою запуску кожної реклами. Завдання:  
in six weeks’ time your bank is launching 
a new credit card for a target audience aged 
16-21: the “cool cash card”, or the “3c”. you 
have to decide how you are going to promote 

the card in the six weeks preceding the launch. 
have a meeting to discuss the best ways to 
promote the “3c”. your total promotion budget 
€250,000. choose the best ideas within your 
budget. decide the best time to launch each 
promotion or advertisement. У цьому випадку 
важливо не тільки скласти свій алгоритм дій, а 
й знати думку своїх опонентів, вміння переконати 
в правильності ваших дій, за вашою логікою і пра-
воті, а якщо необхідно, то запропонувати співроз-
мовнику своє рішення проблеми.

Слід зазначити, що це чудове завдання, на яко-
му студенти, по-перше, в повній мірі використову-
ють введену лексику і, по-друге, розвивають свої 
професійні навички майбутніх фахівців-економіс-
тів і менеджерів і вчаться відстоювати свою точку 
зору, обговорювати і приходити до консенсусу. 

У чому ж полягають переваги методу роботи 
з «кейсами» і «діловою грою»?:

– у вивченні професійної лексики іноземною 
мовою;

– у правильному створенні мовної ситуації;
– у розширенні загального і економічного кру-

гозору;
– в обміні знаннями між викладачами і сту-

дентами (студент – експерт у своїй галузі і це дає 
йому можливість відчути свою значимість).

Висновки. Отже, можна зробити висновки, що 
метою вивчення іноземної мови за професійним 
спілкуванням є підготовка до ефективної ділової 
комунікації у майбутньому. Використання вищез-
гаданих методів дозволяє студентам в повній мірі 
оволодіти професійними та комунікативними 
компетенціями, а також застосувати накопичені 
знання на практиці. Більш того, ділова гра, про-
ектна робота, кейс-стаді урізноманітнюють занят-
тя, за рахунок чого підвищується зацікавленість 
предметом, розвивається вміння працювати в ко-
манді, аналізувати вивчений матеріал та збіль-
шити активність роботи на заняттях.
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МІжкультурНа кОМуНІкатиВНа кОМпетеНцІя зДОбуВачІВ ВищОї ОСВІти: 
ОСОблиВОСтІ ФОрМуВаННя В прОцеСІ ВиклаДаННя ІНОзеМНОї МОВи

анотація. У статті подано етимологію та дефініції термінів «міжкультурна комунікація», «комунікативна 
компетенція», «міжкультурна комунікативна компетенція»; проаналізовано сутність та характерні озна-
ки міжкультурної комунікації; описано складові міжкультурної компетенції (компаративні вміння, ін-
терпретаційні вміння, стратегічні вміння, емпатійні вміння); окреслено мовні аспекти комунікативної 
компетенції; названо компоненти структури міжкультурної комунікативної компетенції (лінгвістичний, 
соціолінгвістичний, стратегічний та дискурсивний); проаналізовано системи, які є компонентами між-
культурної комунікативної компетенції (система, що характеризує комунікативну компетенцію і стосуєть-
ся соціальних правил; система епізодичної комунікативної компетенції; система доцільної (виправданої) 
компетенції); зазначено, що формування міжкультурної комунікативної компетенції в процесі викладан-
ня іноземної мови включає наявність певних компонентів і відбувається за допомогою традиційних та 
інноваційних методів та прийомів навчання з широким використанням сучасних технологій, найбільш 
ефективними з яких є інтерактивні технології навчання, зокрема робота в парах і групах, технологія дис-
кусійного обговорення проблем та проектна технологія.
ключові слова: культура, комунікація, компетенція, міжкультурна комунікація, комунікативна 
компетенція, міжкультурна комунікативна компетенція.
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ThE iNTERculTuRal coMMuNicaTivE coMpETENcE  
of hiGhER EducaTioN applicaNTS: pEculiaRiTiES of dEvElopMENT  

iN ThE pRocESS of foREiGN laNGuaGE TEachiNG
Summary. The article deals with the etymology and definitions of such terms as «intercultural communica-
tion», «communicative competence», «intercultural communicative competence». It analyses the essence and 
characteristic features of intercultural communication, that is defined as the ability of a person to provide 
communication with the representatives of other cultures. It also describes the constituent elements of in-
tercultural communication, such as comparative skills, interpreting skills, strategic skills and the skills of 
empathy. The authors name the factors that cause cross-cultural interpersonal conflicts. They point out that 
the incomprehension in the process of communication is the inability of one of the interlocutors to decode the 
verbal or nonverbal messages according to the situation. The article also looks at the linguistic aspects of com-
municative competence, which is defined as a linguistically, psychologically and methodically organized system 
that is characterized by the integrity of language and speech. Besides, it examines the structural components 
of intercultural communicative competence (the linguistic, sociolinguistic, strategic and discursive ones) and 
analyses its component systems (the system that characterizes the communicative competence and concerns 
social rules; the system of episodic communicative competence; the system of reasonable (justifiable) compe-
tence). Intercultural communicative competence is seen as the ability of a person to provide communication 
with the representatives of other cultures that is due to the acquisition of intercultural knowledge and skills 
of practical communication, the universal rules and norms of behaviour that form the international commu-
nicative etiquette. The authors point out that the development of intercultural communicative competence in 
the process of foreign language teaching includes particular components and occurs with the help of traditional 
and innovative teaching methods and techniques and the extensive usage of modern technologies, the most 
effective of which are the interactive teaching technologies, particularly pair and group work, the technology of 
discussing problem areas and the project technology.
keywords: culture, communication, competence, intercultural communication, communicative competence, 
intercultural communicative competence.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку суспільства, що зазнає 

значних глобалізаційних та інтеграційних змін 
у всіх сферах життя людини, здатність до між-
культурної взаємодії та спілкування набуває 
особливого значення. Необхідною умовою цього 
процесу є володіння іноземною мовою як одним 
із засобів вербальної міжкультурної комуніка-
ції. Тому розвиток міжкультурної комунікатив-
ної компетенції є одним із найбільш актуальних 
завдань сучасного процесу навчання іноземних 
мов у закладах вищої освіти.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання теорії і практики міжкультурної ко-
мунікації були об’єктом вивчення таких вчених 
як Е. Холл, К. Клакхон, А. Кребер, Р. Портер, 
Д. Трагер, В. Андрущенко, Ф. Бацевич, Н. Ви-
соцька, О. Гриценко, І. Дзюба, А. Єрмоленко, 
В. Манакін, Л. Нагорна, П. Скрипка та ін. Про-
блемі формування міжкультурної комунікатив-
ної компетенції присвячено дослідження бага-
тьох зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: 
Т. Астафурової, О. Бігич, Н. Бориско, Н. Гальско-
вої, Л. Голованчук, І. Зимньої, О. Коломінової, 
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С. Ніколаєвої, Ю. Пассова, Н. Скляренко, С. Тер-
Мінасової, І. Халєєвої, Д. Хаймза, Е. Холла та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зважаючи на вагомий 
вклад у вивчення окресленої тематики вище-
названих науковців, зазначимо, що деякі аспек-
ти проблеми вивчені лише поверхнево, зокрема 
особливості формування міжкультурної кому-
нікативної компетенції здобувачів вищої освіти 
в процесі навчання іноземної мови.

Метою статті є висвітлення особливостей 
формування міжкультурної комунікативної 
компетенції здобувачів вищої освіти в проце-
сі вивчення іноземної мови: аналіз сутності 
та характерних ознак міжкультурної комуніка-
ції, основних визначень і складових міжкультур-
ної комунікативної компетенції.

Виклад основного матеріалу. Основопо-
ложними для адекватного розуміння поняття 
«міжкультурна комунікативна компетенція» 
є дефініції твірних основ терміна, а саме: «куль-
тура», «комунікація», «компетенція». Відповідно 
до Великого тлумачного словника сучасної укра-
їнської мови лексема «культура» для загально-
го розуміння має такі значення: 1. Сукупність 
матеріальних і духовних цінностей, створених 
людством протягом його історії. // Рівень розвит-
ку суспільства в певну епоху. // Те, що створю-
ється для задоволення духовних потреб людини.  
2. Освіченість, вихованість. 3. Рівень, ступінь до-
сконалості якої-небудь галузі господарської або 
розумової діяльності [2, с. 596]; термін «комуні-
кація» означає обмін інформацією, спілкування 
[2, с. 562]; компетенція – це добра обізнаність із 
чим-небудь [2, с. 560].

Термін «міжкультурна комунікативна компе-
тенція» запропонували Н. Чомськи та Д. Хаймз 
у середині 1960-х рр. Міжкультурна комуніка-
тивна компетенція виступає ключовою складовою 
міжкультурної комунікації та міжкультурної ком-
петенції, а також є невід’ємним елементом іншо-
мовної комунікативної компетенції. Як слушно 
зауважує Г. Калашник, «допоки інтереси сторін 
збігаються, національні відмінності практично не 
помітні, але коли виникає конфлікт, їм належить 
важлива роль» [4, с. 8]. До міжкультурного міжо-
собистісного конфлікту може призвести незнання 
або нерозуміння форм чи звичок комунікації пев-
ної національної спільноти. Нерозуміння (у кому-
нікації) тлумачиться як невміння або нездатність 
одного зі співрозмовників адекватно до ситуації 
спілкування декодувати (зрозуміти, правильно 
інтерпретувати, виявити комунікативний смисл 
тощо) мовленнєвого і/або немовленнєвого повідо-
млення іншого співрозмовника. Наприклад: під-
креслену увічливість арабів не можна сприймати 
як згоду із чиєюсь думкою.

Термін «міжкультурна комунікація», що 
з’явився в середині XX ст. і пов’язаний з іменами 
Едварда Т. Холла та Джорджа Л. Трегера (1954), 
означає спілкування людей, які є представника-
ми різних культур. Міжкультурна комунікація 
є міжособистісною комунікацією в спеціальному 
контексті. Умовою здійснення міжкультурної 
комунікації є належність її учасників до різних 
культур, а також усвідомлення ними культур-
них відмінностей один одного. Ознаки культур-
них відмінностей можуть бути інтерпретовані 

як відмінності вербальних і невербальних кодів 
у специфічному контексті комунікації. При цьо-
му кожен учасник комунікації володіє власною 
системою правил, що дозволяють закодовувати 
та розкодовувати відправлені та одержані по-
відомлення [8, с. 125–126]. Однією з характер-
них ознак міжкультурної комунікації є те, що її 
учасники: 1) у випадках прямого контакту вико-
ристовують мовний код і стратегії, які відрізня-
ються від тих, котрими вони послуговуються під 
час спілкування в межах однієї культури; 2) усві-
домлюють взаємну «культурну чужинність» один 
одного. За визначенням Ф. Бацевича, міжкуль-
турна комунікація є особливим типом культури, 
який характеризується взаємодією національ-
них культур, етнокультурною компетенцією осо-
бистостей, толерантністю, прагненням до між-
національної згоди у всіх сферах спілкування 
[1, с. 144]. Важливою умовою успішного здій-
снення міжкультурної комунікації є також зна-
ння та вміння належного використання у між-
культурному контексті певних актів мовленнєвої 
діяльності, таких як, наприклад, привітання, 
вибачення, прохання, подяка, запрошення, від-
мова, погодження, скарга тощо. 

Термін «міжкультурна компетенція» виник 
і набув широкого розповсюдження на почат-
ку 1970-х рр. у зв’язку із виокремленням між-
культурної комунікації у самостійний науковий 
напрямок. За визначенням Є.М. Верещагіна 
та В.Г. Костомарова, міжкультурна компетенція 
це – комплекс знань та умінь, що дають мож-
ливість індивіду у процесі міжкультурної ко-
мунікації адекватно оцінювати комунікативну 
ситуацію, ефективно використовувати вербаль-
ні та невербальні засоби, втілювати у практику 
комунікативні наміри і перевіряти результа-
ти комунікації за допомогою зворотного зв’язку 
[3, с. 23]. Складовими міжкультурної компетен-
ції є: компаративні вміння (орієнтація в яви-
щах іншого способу життя, порівняння з культу-
рою своєї країни, розпізнавання та сприйняття 
культури іншої країни), інтерпретаційні вміння 
(інтерпретація дій, висловлювань), стратегічні 
вміння (прогнозування, аналіз та усунення со-
ціокультурних прогалин, що спричиняють не-
розуміння, застосовування вербальних та невер-
бальних стратегій для компенсування певних 
незнань, оперування новими знаннями), емпа-
тійні вміння (прийняття позиції іншої людини, 
урахування соціокультурної специфіки партне-
ра, повага до системи цінностей) [7, с. 196].

Термін «комунікативна компетенція» вперше 
використав американський лінгвіст Д. Хаймз 
у 1972 р., окресливши мовні аспекти, які повинен 
знати мовець, щоб бути компетентним у спілку-
ванні. Комунікативну компетенцію визначають 
як лінгвістично, психологічно та методично орга-
нізовану систему, що характеризується єдністю 
мови та мовлення. Комунікативна компетенція 
реалізується у певному контексті або ситуації 
в усному або письмовому форматі і являє собою 
складне системне утворення, до складу якого 
входять чотири основні компоненти: дискурсив-
на, лінгвістична, стратегічна та соціокультурна 
компетенції [9, с. 269–293]. 

Отже, міжкультурна комунікативна компетен-
ція визначається як здатність людини здійсню-
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вати повноцінне спілкування з представниками 
інших культур, що забезпечується наявністю 
чи набуттям загальнокультурних знань, умінь 
і навичок практичної комунікації, дотримання 
універсальних правил та норм поведінки, що 
формують міжнародний етикет спілкування, пси-
хологічною готовністю до сприйняття і занурення 
у відмінне культурологічне середовище. 

В структурі міжкультурної комунікативної 
компетенції виокремлюють лінгвістичний, со-
ціолінгвістичний, стратегічний та дискурсивний 
компоненти. До системи міжкультурної кому-
нікативної компетенції входять такі складові: 
система, що характеризує комунікативну ком-
петенцію і стосується соціальних правил (мови 
та жестів, соціальної лінгвістичної компетенції 
та правил адаптації, відповідних комунікатив-
них знань, мотивації спілкування); система епі-
зодичної комунікативної компетенції – здатність 
абсолютно по-іншому реагувати в нестандартних 
комунікативних ситуаціях; система доцільної 
(виправданої) компетенції, в основі якої лежить 
якість комунікації, що визначає її ефективність.

Метою формування міжкультурної комуніка-
тивної компетенції є опанування вміннями керу-
вати процесом міжкультурної взаємодії та адек-
ватно його інтерпретувати, а також набуття 
нових лінгвокраїнознавчих знань у ході кому-
нікації. Здобувачі вищої освіти повинні навчи-
тись відповідно до ситуації реагувати на репліки 
носіїв мови, доречно застосовувати міміку і жес-
ти, використовувати формули мовного етикету, 
знати культурно-історичні особливості країни, 
мова якої вивчається, а також розуміти та ана-
лізувати міжкультурні відмінності, синтезувати 
та узагальнювати власний досвід у міжкуль-
турному діалозі, розглядати інші культури та їх 
представників з позиції емпатії, свідомо уникати 
розмежування культур, переглядати та змінюва-
ти власні оцінки чужої культури у відповідності 
з розширенням навичок та досвіду міжкультур-
ного спілкування [6, с. 12–15]. 

Формування міжкультурної комунікативної 
компетенції в процесі викладання іноземної 
мови включає: підготовку здобувачів вищої осві-
ти до безпосередньої комунікації з носіями мови 
у навчальній, соціально-побутовій, культурній, 

суспільно-політичній та професійній сферах; на-
вчання в дусі діалогу культур; виховання вза-
ємоповаги, толерантності, терпимості до куль-
турних відмінностей, шанобливого ставлення до 
культурних надбань, звичаїв і традицій інших 
народів; розвиток умінь самостійного функціо-
нування у полікультурному світі. Обов’язковим 
є введення до курсу іноземної мови соціокультур-
них, соціолінгвістичних та лінгвокраїнознавчих 
компонентів. 

Процес формування міжкультурної комуніка-
тивної компетенції «вимагає створення ситуацій 
практичного використання мови як інструменту 
міжкультурного пізнання і взаємодії» [5, с. 89] 
і відбувається за допомогою традиційних та інно-
ваційних методів та прийомів навчання з широ-
ким використанням сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій, автентичних навчальних 
курсів та навчально-методичних матеріалів, лі-
тературних творів, періодики, що відображають 
специфіку культури та побуту країни, мова якої 
вивчається, її історію, а також мовні особливості. 
Найбільш ефективними в процесі формування 
міжкультурної комунікативної компетенції є ін-
терактивні технології навчання, зокрема робота 
в парах і групах, технологія дискусійного обгово-
рення проблем та проектна технологія.

У процесі оволодіння іноземною мовою здобу-
вачі вищої освіти засвоюють матеріал, який де-
монструє функціонування мови у природному се-
редовищі, особливості вербальної та невербальної 
поведінки носіїв мови у різних комунікативних 
ситуаціях, пов’язані з культурно-історичними 
реаліями та суспільно-політичною структурою 
суспільства.

Висновки і пропозиції. Отже, формуван-
ня міжкультурної комунікативної компетенції 
є невід’ємною складовою процесу навчання іно-
земної мови у закладах вищої освіти, що сприяє 
розвитку навичок та вмінь, необхідних для подо-
лання мовного та культурного бар’єрів та успіш-
ного налагодження контактів з представниками 
інших культур. Проблема методики формуван-
ня міжкультурної комунікативної компетенції 
у процесі викладання іноземної мови у закладах 
вищої освіти є перспективою для подальшого 
комплексного вивчення.
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рОль НариСНОї ГеОМетрІї у ГраФІчНІй пІДГОтОВцІ  
ІНОзеМНих СтуДеНтІВ пОчаткОВОГО етапу НаВчаННя

анотація. У статті аналізуються проблеми графічної підготовки іноземних студентів початкового 
етапу навчання у технічному вузі. Розглядаються різні підходи до змісту геометро-графічних дисци-
плін. Автор розмірковує щодо актуальності методів нарисної геометрії, наголошує на важливості роз-
витку просторового сприйняття та мислення при вивченні нарисної геометрії та інженерної графіки. 
Обгрунтовується доцільність ознайомлення студентів як з інноваційними, так і з традиційними засо-
бами створення інженерної документації, об’єднанні комп’ютерної та інженерної графіки в одне ціле. 
Навчальний процес має бути організований таким чином, щоб поєднувалось ручне та комп’ютерне 
креслення. Розглядається зміст, мета та завдання курсу навчальної дисципліни «Основи інформа-
тики та комп’ютерна графіка» для іноземних студентів підготовчого відділення Національного авіа-
ційного університету.
ключові слова: нарисна геометрія, інженерна графіка, комп’ютерна графіка, іноземні студенти, 
підготовче відділення.

kosyak valentyna
National Aviation University

ThE RolE of ThE dEScRipTivE GEoMETRy iN GRaphical pREpaRaTioN  
of ThE foREiGN STudENTS aT ThE pREpaRaToRy dEpaRTMENT

Summary. The article considered the problems of the graphic preparation of the foreign students at pre-
paratory department in technical universities. Graphical education is complex of knowledge and skills which 
students should get as a result of training in university. The traditional start of graphical preparation for 
Ukrainian and foreign students begins from studying of the descriptive geometry as foundation science. 
Then students study engineering graphics, which includes projection and technical drawing, design stand-
ards of drawings and computer graphics. Different methods of teaching geometry and graphic subjects were 
considered. Among the tutors there are different opinions about content of geometry and graphic subjects. 
Conservative tutors consider that descriptive geometry is required for geometry preparation of future spe-
cialists, because it develop the skill of spatial perception. Computer views only as electronic tool for making 
technical documentation. Liberal tutors con-sider the descriptive geometry as an old science and it meth-
ods not actual. The author is reasoning about topicality of methods of descriptive geometry. Development 
of spatial perception and thinking at studying of descriptive geometry and the engineering drawing were 
described. Expedience of introduction of students with innovative and traditional means of making of en-
gineering documentation was reviewed. Educational process should be organized such way that hand and 
computer methods of drawing were compound. The author thinks that deny studying of the descriptive geom-
etry may cause negative effect. It is possible that some sections of this subject must be revised according to 
requirements of manufacture and time. Ignorance of the methods of this subject can be a serious problem for 
those students, who are going to create complicated machines, technology processes and special information 
systems. Content, purpose and tasks of course of studying subject “Basic information technologies and com-
puter science” for the foreign students of the Preparatory Department of the National Aviation University 
were considered.
keywords: descriptive geometry, engineering drawing, computer graphics, foreign students, Preparatory 
Department.

Постановка проблеми. Традиційно гра-
фічна підготовка як вітчизняних, так 

і іноземних студентів технічних напрямів по-
чинається з вивчення нарисної геометрії як 
фундаментальної науки, потім інженерної гра-
фіки, яка включає в себе проекційне і техніч-
не креслення, стандарти оформлення креслень 
та комп’ютерну графіку. 

Зміст геометро-графічних дисциплін часто 
викликає незадоволення студентів і навіть су-
перечки у викладацькому середовищі. Пред-
ставники традиційної школи наполягають 
на тому, що нарисна геометрія – обов’язкова 
складова геометричної підготовки майбутньо-
го спеціаліста, оскільки допомагає розвивати 
просторову уяву. Комп’ютер розглядається 
лише як електронний інструмент для створен-

ня технічної документації. Противники старої 
школи вважають нарисну геометрію наукою 
вчорашнього дня, а її методи неактуальними 
[2, с. 146].

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Окремі теоретичні та методологіч-
ні питання графічної підготовки студентів 
у технічному вузі знайшли відображення 
у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: 
Корнути О.В., Пригоровської Т.А. [1], Груця-
ка В.І., Таланової М.Б. [2], Зеленого П.В., Бє-
лякової О.І., Ліфанової О.А. [3], Александро-
вої О.П., Крайнової М.Н., Столбової І.Д., Корніл-
кової О.В., Славіна Б.М., Хаараха М.М., Маль-
кової Н.Ю., Шишковської І.Л. [4], Лалеті-
на В.А., Бобрової Л.Г., Мікової В.В. [5], Горно-
ва О.О., Волошинова Д.В. [6] та ін.
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Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми. Практика навчання по-
стійно виявляє слабкий розвиток просторового 
мислення вступників до вузів. Як показує до-
свід, більшість студентів починає вивчення гра-
фічних дисциплін з нуля, не маючи необхідних 
креслярських навичок. Вони часто не справля-
ються із задачами як теоретичного, так і прак-
тичного характеру, які вимагають для свого 
розв’язання сформованості специфічного виду 
розумової діяльності, що забезпечує аналіз про-
сторових властивостей. Це пояснюється тим, що 
середня загальноосвітня школа не створює до-
статніх умов для розвитку просторового сприй-
няття, мислення, оскільки шкільне навчання 
будується таким чином, що переважний розви-
ток отримує словесно-логічне мислення. У біль-
шості шкіл – і вітчизняних, і зарубіжних – дис-
ципліна «Креслення» не вивчається взагалі.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є обґрунтування доцільності ознайомлення іно-
земних студентів підготовчого відділення як 
з інноваційними, так і з традиційними засоба-
ми створення інженерної документації, зокре-
ма засобами нарисної геометрії.

Виклад основного матеріалу. Творча ді-
яльність інженера тісно пов’язана з розробкою 
креслень – плоских геометричних моделей 
просторових форм або абстрактних образів. 
Креслення відрізняються за змістом, формою, 
призначенням. Їх виконують з дотриманням 
відомих правил та умовностей. Для того, щоб 
сконструювати будь-який об’єкт і виконати його 
креслення, необхідно подумки уявити форму, 
розміри та положення об’єкта у просторі. Ово-
лодіння кресленням як засобом вираження 
технічної думки та як виробничим документом 
відбувається протягом всього процесу навчання 
у вузі [5, с. 3].

Графічна освіта передбачає розвиток осо-
бливостей мислення майбутніх спеціалістів, 
що називаються технічним мисленням, які 
визначать успішність їх роботи з технічними 
об’єктами. Графічна підготовка – процес, що за-
безпечує формування у студентів раціональних 
прийомів читання та виконання різноманітних 
графічних зображень, що зустрічаються у бага-
топлановій трудовій діяльності людини. Гра-
фічна підготовка дає основи графічної грамоти, 
яка дозволяє студентам в деякій мірі орієнтува-
тись в надзвичайно великому обсязі графічних 
інформаційних засобів.

Нарисна геометрія у вузі є тією навчаль-
ною дисципліною, при вивченні якої студенти 
оволодівають процесами оперування різними 
видами графічних зображень та графічної ді-
яльності. Основне призначення курсу цієї дис-
ципліни – розвиток просторової уяви, мислення 
у студентів і створення теоретичної бази для 
наступного курсу – інженерної графіки (тех-
нічного креслення). Просторове сприйняття, 
мислення – вид розумової діяльності, що забез-
печує створення просторових образів та оперу-
вання ними у процесі розв’язання практичних 
та теоретичних задач. Розвиток уяви, сприй-
няття – найважливіша умова оволодіння вмін-
ням будувати та читати креслення і графічною 
діяльністю в цілому. Разом з тим процес на-

вчання кресленню є одним з найважливіших 
засобів розвитку уяви, сприйняття.

При цьому графічна діяльність повинна ви-
ступати як загальноосвітній та виховний засіб, 
як джерело знань та засіб формування графіч-
ної грамоти. Високий рівень розвитку просто-
рового сприйняття та мислення є необхідною 
умовою успішного засвоєння різноманітних 
загальноосвітніх та спеціальних технічних дис-
циплін на всіх етапах навчання. Просторове 
сприйняття є суттєвим компонентом у підготов-
ці до практичної діяльності за багатьма спеці-
альностями.

Труднощі у вивченні нарисної геометрії 
пов’язані з необхідністю особливого поєднання 
логічного мислення та просторової уяви. Поєд-
нання цих двох можливостей людського розуму 
створює новий рівень мислення – просторове 
мислення, яке дає змогу оперувати образами 
у просторі і без якого неможлива будь-яка ін-
женерна діяльність, інженерна творчість і на-
уковий прогрес [3, с. 47]. У психології сприйнят-
тя давно відомо, що схильність до просторового 
сприйняття та мислення має всього декілька 
відсотків населення. Але абітурієнти не про-
ходять цілеспрямований відбір за ознакою на-
явності просторового мислення. Тому у пере-
важної більшості вступників до вузу практично 
відсутнє те, що планується розвивати.

Заперечення необхідності вивчення нарис-
ної геометрії як непотрібної науки може мати 
небажані наслідки. Можливо, зміст окремих 
її розділів потрібно переглянути у відповід-
ності до потреб виробництва та вимог часу. 
Швидше за все, не всі студенти у своїй майбут-
ній професійній діяльності матимуть справу 
з розв’язанням задач складного функціональ-
ного формоутворення. Можливо, їм достатньо 
лише поверхового вивчення основ геометричної 
науки. Однак незнання методів цієї дисциплі-
ни може стати серйозною проблемою для тих, 
хто збирається розробляти складну техніку, 
технологічні процеси та спеціалізовані інфор-
маційні системи. Володіння методами нарисної 
геометрії за певних обставин – це знання стра-
тегічного значення. Чи розвиває ця наука про-
сторове мислення? Нарисна геометрія створю-
валась Гаспаром Монжем якраз для того, щоб 
не «тримати» у голові тривимірний простір. При 
роботі з проекціями розвивається не стільки 
просторове мислення, скільки логіка формаль-
ного застосування процедур для розв’язання 
проектної задачі [6, с. 113–114].

Більшість іноземних студентів не підготов-
лені до отримання вищої освіти в іншомовному 
середовищі [4, с. 131]. Тому для них передба-
чено етап довузівської підготовки, який забез-
печує не тільки оволодіння українською або 
російською мовою, але й узагальнення, систе-
матизацію та поглиблення знань з природни-
чих дисциплін, засвоєння технічної терміноло-
гії мовою вивчення. 

Основними проблемами навчання іноземних 
студентів підготовчого відділення графічним 
дисциплінам є недостатній рівень початкових 
знань з математики, креслення, інформатики; 
суттєва різниця у методах викладання, що ви-
користовуються у вітчизняних та зарубіжних 
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школах та вузах; недостатній рівень володін-
ня українською або російською мовою; відсут-
ність навичок самостійної роботи; відсутність 
базової комп’ютерної підготовки, ставлення до 
комп’ютера як до предмета розваг, а не роботи.

Особливе місце у системі довузівської підго-
товки іноземних студентів підготовчого відді-
лення Центру міжнародної освіти Національно-
го авіаційного університету займає дисципліна 
«Основи інформатики та комп’ютерна графіка», 
яка забезпечує підготовку майбутніх інженерів 
до навчання у вищих технічних навчальних за-
кладах України шляхом оволодіння сучасними 
комп’ютерними технологіями, зокрема їх за-
стосуванням у геометричному та проекційному 
кресленні. 

У першому семестрі студенти знайомлять-
ся з основними поняттями на-рисної геометрії 
та інженерної графіки, вчаться виконувати не-
складні креслення деталей та елементів кон-
струкцій за допомогою креслярських інструмен-
тів. У другому семестрі вони засвоюють основні 
поняття інформатики та методи комп’ютерної 
графіки, отримують навички роботи з сучас-
ними програмними засобами підготовки кон-
структорсько-технологічної документації. 

Метою викладання дисципліни є засвоєння 
студентами термінології дисципліни українською 
або російською мовою, а також набуття ними на-
вичок володіння сучасними комп’ютерними тех-
нологіями, зокрема для виконання та читання 
креслень, вивчення елементів машинобудівного 
креслення, формування просторового уявлення. 
Ця мета досягається шляхом: 

– поглиблення та систематизації знань, здо-
бутих на батьківщині, на основі міжпредмет-
ної координації інформатики, української або 
російської мови, математики та інших базових 
дисциплін;

– усунення прогалин шкільної освіти, що зу-
мовлені розбіжністю в національних та україн-
ських загальноосвітніх програмах з даної дис-
ципліни;

– формування теоретичної бази знань з основ 
інформатики та комп’ютерної графіки, необхід-
ної для вивчення цієї дисципліни та суміжних 
і спеціальних дисциплін у вищому навчально-
му закладі;

– засвоєння практичних навичок викорис-
тання засобів комп’ютерної техніки і сучасних 
інформаційних технологій у науково-пізна-
вальній діяльності студентів;

– вивчення термінології дисципліни україн-
ською або російською мовою, засвоєння лексич-
ного матеріалу і конструкцій, властивих науко-
вому стилю мовлення;

– формування необхідних знань, вмінь 
та навичок побудови і читання креслень, тоб-
то здатності уявляти за плоским проекційним 
зображенням просторових образів предметів, їх 
розмірів та розміщення, відображати просторо-
ві форми предметів на площині;

– опанування мовою основ інформатики 
та комп’ютерної графіки як засобом науково-
го пізнання, який забезпечує: вільне читання 
і розуміння текстів підручників з дисципліни 
українською або російською мовою, слухання 
і конспектування лекцій разом з українськими 

студентами, усне і письмове складання заліків 
та екзаменів українською або російською мовою.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:
– формування знань, вмінь та навичок ко-

ристування персональним комп’ютером;
– формування знань, вмінь та навичок гео-

метричних основ техніки побудови креслень;
– формування необхідних знань та вмінь чи-

тання креслень, тобто здатності уявляти за плос-
ким проекційним зображенням просторових 
образів предметів, їх розмірів та розміщення, відо-
бражати просторові форми предметів на площині;

– формування навичок самостійної роботи з на-
вчальною, науковою та довідниковою літературою 
в галузі комп’ютерної техніки та креслення.

У результаті вивчення навчальної дисциплі-
ни студенти повинні:

– знати, які завдання виконують за допомо-
гою комп’ютера та основні етапи їх виконання;

– знати креслярську символіку, терміноло-
гію нарисної геометрії та інженерної графіки 
в обсязі програми середньої школи;

– знати основні геометричні побудови та ме-
тоди побудови проекційних креслень та нао-
чних зображень;

– знати переваги використання комп’ютера при 
виконанні завдань, пов’язаних з пошуком, систе-
матизацією, зберіганням, поновленням, опрацю-
ванням, поданням, передаванням інформації;

– вміти працювати з пристроями введення-
виведення інформації, прикладним програм-
ним забезпеченням загального й цільового 
призначення: текстовим та графічним редак-
торами, програмою для створення презентацій, 
електронними таблицями, системою автомати-
зованого проектування та креслення;

– виконувати креслення нескладної техніч-
ної деталі за допомогою креслярських інстру-
ментів та системи автоматизованого проекту-
вання та креслення;

– читати креслення, тобто уявляти за плос-
ким проекційним зображенням просторові обра-
зи предметів, їх розміри і розміщення, відобра-
жати просторові форми предметів на площині;

– користуватись навчальною, науковою, до-
відниковою літературою та інформаційними 
ресурсами Інтернету в галузі комп’ютерної тех-
ніки та креслення.

Основними методами та дидактичними 
принципами навчання іноземних студентів 
є максимальна візуалізація прикладів вико-
нання робіт, використання методичних матері-
алів з покроковим поясненням, спеціалізовані 
задачі у графічних роботах, наближені до май-
бутньої професії, застосування тестових техно-
логій, індивідуальна робота [1, с. 5]. 

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Отже, поєднання традиційних та ін-
новаційних способів розробки інженерних крес-
лень дозволяє підвищити загальний рівень 
графічної підготовки іноземних студентів під-
готовчого відділення технічного вузу. Забез-
печити належний рівень засвоєння студента-
ми графічних дисциплін можливо лише при 
об’єднанні комп’ютерної та інженерної графіки 
в одне ціле. Навчальний процес має бути орга-
нізований таким чином, щоб поєднувалось руч-
не та комп’ютерне креслення.
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МІжкультурНий пІДхІД ДО ФОрМуВаННя МІжкультурНОї  
ДІлОВОї кОМпетеНтНОСтІ у МайбутНІх ФахІВцІВ туризМу

анотація. Автор статті визначає особливості міжкультурного підходу до формування міжкультурної ді-
лової компетентності та описує принципи даного підходу. Визначено поняття “міжкультурна комуніка-
ція”, ознаки міжкультурної комунікації та закономірності процесу міжкультурної комунікації. Автор дає 
поняття “культура” та описує компоненти культури. Виділено такі принципи міжкультурного підходу до 
формування міжкультурної ділової компетентності майбутніх фахівців туризму: принцип діалогу куль-
тур, принцип постійного порівняння елементів і структур своєї культури і культури країни, мова якої 
вивчається, принцип сконцентрованості на особистості майбутнього фахівця галузі туризму, принцип до-
мінування проблемних культурознавчих завдань.
ключові слова: англійська мова, міжкультурний підхід, міжкультурне ділове спілкування, міжкультурна 
іншомовна комунікативна компетентність, майбутній фахівець галузі туризму, принципи.

kuksa bohdana 
National University of Food Technologies

 iNTERculTuRal appRoach To foRMiNG aN iNTERculTuRal  
buSiNESS coMpETENcE of fuTuRE SpEcialiSTS of TouRiSM 

Summary. The author of the article defines the peculiarities of the intercultural approach to the formation of 
intercultural business competence and describes the principles of this approach. The notion of "intercultural 
communication", features of intercultural communication and regularities of the process of intercultural com-
munication are defined 1) information is transmitted in verbal and nonverbal levels; 2) communication does 
not always lead to an understanding; 3) for effective intercultural communication, participants must be able to 
listen and "read the context"; 4) the process of communication is irreversible, therefore, it is necessary to fore-
see the emergence of mistakes in intercultural communication, and to be able to prevent them. It is offered the 
following sequence of knowledge of facts of foreign culture according to the intercultural approach: 1) acquaint-
ance with the fact of another culture; 2) the transfer of this fact to the native culture and the recognition of its 
peculiarities; 3) reassessment of the fact of native culture; 5) understanding of these positions of phenomena 
of another culture; 6) reassessment of the fact of another culture. The author determines the notion "culture" 
and describes the components of culture: 1) traditions, customs and ordinances; 2) domestic culture; 3) accept-
ed norms of communication; 4) national paintings of the world, expressing the peculiarities of the notion of 
the surrounding world, the specifics of the thinking of representetives of different cultures; 5) artistic culture. 
The following principles of the intercultural approach to the formation of intercultural business competence of 
future specialists of tourism are defined: the principle of dialogue of cultures, the principle of constant compar-
ison of the elements and structures of its culture and culture of the country, the language of which is studied, 
the principle of concentration on the personality of the future specialist in the field of tourism, the principle of 
dominance of problem cultural tasks.
keywords: English, intercultural approach, intercultural business communication, intercultural 
communication skills of a foreign language, future specialists in the field of tourism, principles. 

Постановка проблеми. Розвиток галузі 
туризму в Україні як однієї з провідних 

галузей економіки висуває високі вимоги до май-
бутніх фахівців туризму і тому перед закладами 
вищої освіти постала задача пошуку таких підхо-
дів до навчання іноземних мов, які б відповідали 
запитам суспільства, а саме: сприяли б форму-
ванню у студентів професійних знань та іншо-
мовних умінь, готували б їх до взаємодії з пред-
ставниками країн з іншою культурою, звичаями 
та традиціями. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У процесі навчання іноземної мови майбутніх 
фахівців галузі туризму науковці пропонують 
використовувати компетентнісний (А.Д. Богда-
нова, Л.В. Гусєва, М.В. Дємбровська, В.М. Касат-
кіна, І.В. Кухта, Ю.В. Слезько, Є.В. Шпак), куль-
турологічний (Є.А. Алілуйко, Є.П. Герасименко, 
М.В. Дємбровская, Є.В. Шпак), соціокультурний 
(Л.В. Гусєва, І.В. Кухта), лінгвосоціокультурний 
(Є.А. Житнікова), міжкультурний (Ю.В. Слезько), 

конструктивістський (А.Ю. Чуфарлічева), осо-
бистісно-орієнтований (Л.В. Гусєва, Н.М. Ізорія, 
Ю.В. Слезько), жанровий (Л.Є. Шевніна), контек-
стний (А.Б. Євсєєв, Є.Ю. Сабаніна, Є.М. Шуль-
гіна), комунікативний (Л.В. Гусєва, Є.А. Жит-
нікова, І.В. Кухта), діяльнісний (Л.В. Гусєва, 
М.В. Дємбровська, І.В. Кухта, Є.В. Шпак), ситуа-
тивно-тезарусний (Л.П. Кістанова) та системний 
(М.В. Дємбровська) підходи. Не заперечуємо до-
цільність упровадження в навчальний процес 
жодного з підходів, проте, за кількісним співвід-
ношенням, визначаємо, що міжкультурний під-
хід є найбільш прийнятним для навчання іншо-
мовного міжкультурного ділового спілкування 
майбутніх фахівців галузі туризму, оскільки між-
культурний підхід є більш широким методичним 
поняттям по відношенню до лінгвокультуроло-
гічного, лінгвокультурознавчого, соціокультур-
ного підходів, як загальна парадигма навчання 
іноземній мові на сучасному етапі [18, с. 12]. Ке-
руючись таким твердженням, ми будемо вважа-
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ти, що вчені, які виділяли у навчанні іноземної 
мови майбутніх фахівців галузі туризму культу-
рологічний, соціокультурний, лінгвосоціокуль-
турний підходи, мали на увазі міжкультурний 
підхід. Враховуючи також проблематику нашого 
дослідження, вважаємо за необхідне дотримува-
тись положень міжкультурного підходу (перед-
бачає, що взаємодія учасників міжкультурного 
спілкування будується за правилами міжкуль-
турного спілкування, яке відмінне від спілку-
вання у певних культурах і має свої особисті цілі 
та особливості [8, с. 219]), майбутнього фахівця 
галузі туризму).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наявність 
низки робіт щодо впровадження міжкультурного 
підходу у навчальний процес для вивчення іно-
зеної мови, пробема застосування міжкультурно-
го підходу для навчання міжкультурного ділово-
го спілкування залишається невирішеною.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є визначити особливості міжкультурного підхо-
ду до формування міжкультурної ділової компе-
тентності та описати принципи даного підходу.

Виклад основного матеріалу. Навчан-
ня англійської мови майбутніх фахівців галузі 
туризму у закладах вищої освіти носить про-
фесійно-орієнтований характер, тому його зав-
дання переважно визначаються особливостями 
мовленнєво-комунікативної діяльності у ситу-
аціях ділової міжкультурної взаємодії. Здат-
ність враховувати особливості носіїв різних 
культур, стратегій і тактик комунікації в крос-
культурних ділових ситуаціях, що є прерога-
тивою міжкультурного підходу, стає особливо 
значущою при підготовці такого фахівця. Голо-
вна ідея цього підходу – підготовка майбутніх 
фахівців галузі туризму до ефективного здій-
снення міжкультурної комунікації у процесі 
вивчення іноземної мови [18, с. 12]. Вітчизняні 
і зарубіжні науковці вирішували проблему на-
вчання іноземної мови на основі міжкультурно-
го підходу у закладах вищої освіти. Серед них 
Н.Г. Соловйова, О.П. Садохін, Г.А. Маслікова, 
І.І. Халєєва, В.П. Фурманова, Н.В. Філіпова, 
Л.А. Гусейнова, І.В. Третьякова, Г.В. Єлізарова, 
О.В. Сиромясов, М.Г. Євдокимова, І.Л. Плуж-
ник, А.Л. Бердичевский, М.Б. Бергельсон, 
Н.Д. Гальскова, В.В. Громова, Н.А. Кафтайлова, 
С.Г. Тер-Минасова, Н.В. Язикова, E. Kwakernaak, 
G. Heinrici, D. Roesler, J. House, F. Schmoee, 
E. Oksaar, K. Knapp, A. Knapp-Potthoff,  
H.-J. Krumm, B. Müller-Jacquier, B.-D. Müller, 
A. Thomas та ін. 

В основі міжкультурного підходу лежить ідея 
про необхідність підготовки майбутніх фахівців 
галузі туризму до ефективного здійснення між-
культурної комунікації. На думку Є.В. Мош-
няги, готовність до міжкультурної комунікації 
ґрунтується на системі лінгвістичних й екстра-
лінгвістичних знань, а також умінь і навичок, 
які сприяють формуванню готовності успішно 
встановлювати, розвивати й удосконалювати 
взаємини з представниками іншої, відмінної від 
власної, культури [10]. Вивченню проблеми між-
культурної комунікації присвячено велику кіль-
кість наукових досліджень вітчизняних і зару-
біжних науковців. Так, соціально-філософський 

аспект проблеми висвітлено в роботах Л.П. Буєва, 
М.С. Каган, О.О. Потебня, П.Н. Донця, І.В. На-
местнікової, Ю.В. Арутюнян, Т.Ю. Бурмістро-
ва, Н.Н. Гасанов, Б.С. Єрасова, В.П. Конецька, 
А.І. Пригожин, Г. Хофстед, Ю. Хабермас, К. Яс-
перс та інших. Лінгвістичні аспекти проблеми 
вивчали Г.Г. Почепцов, Ю.І. Смірнов, С.Г. Тер-
Мінасова, Є.Г. Фалькова, Н.І. Формановська, 
Е. Холл, М.Б. Бергельсон, А. Вежбицька та інші. 
Дослідженню міжкультурної комунікації в ту-
ристичній освіті присвячено роботи Н.Є. Кози-
рєвої, Є.В. Мошняги, М.М. Соколової та ін. Роз-
глянемо визначення поняття «міжкультурна 
комунікація», які запропоновані вченими. Так, 
Е.М. Верещагін і В.Г. Костомаров вважають, що 
міжкультурна комунікація – це адекватне вза-
єморозуміння двох учасників комунікативно-
го акту, які належать до різних національних 
культур [5, с. 26]. На думку Ф.С. Бацевича, між-
культурна комунікація – це процес спілкування 
(вербального і невербального) людей, які нале-
жать до різних національних лінгвокультурних 
спільнот, як правило послуговуються різними 
ідентичними мовами, відчувають лінгвокуль-
турну «чужинність» партнера по спілкуванню, 
мають різну комунікативну компетенцію, яка 
може стати причиною комунікативних невдач 
або культурного шоку в спілкуванні [1, с. 9]. По-
годжуючись з думкою Н.Д. Гальскової, розгля-
даємо міжкультурну комунікацію як сукупність 
специфічних процесів взаємодії партнерів у спіл-
куванні, які належать до різних лінгвоетнокуль-
турних співтовариств [6, с. 3–4].

Услід за І.І. Валуйцевою виділяємо наступ-
ні ознаки міжкультурної комунікації майбутніх 
фахівців галузі туризму: комунікація носить 
двосторонній характер, тобто кожен її учасник 
почергово виступає в ролі адресанта/адресата; 
процес міжкультурної комунікації може відбу-
ватися як в умовах безпосереднього контакту 
його учасників (усне спілкування), так і не мати 
безпосереднього контакту (переписка, Інтернет-
спілкування) [4, с. 275]. 

Розглядаючи проблему міжкультурної кому-
нікації, ми не можемо залишити поза увагою 
проблему визначення закономірностей даного 
процесу для фахівців галузі туризму. І.Л. Плуж-
ник, визначає наступні закономірності процесу 
міжкультурної комунікації: 1) інформація пе-
редається на вербальному і невербальному рів-
нях; 2) спілкування не завжди приводить до по-
розуміння; 3) для ефективного міжкультурного 
спілкування його учасники мають вміти активно 
слухати і “читати контекст”; 4) процес спілкуван-
ня є незворотнім, тому необхідно передбачити 
появу помилок в міжкультурному спілкуванні, 
і вміти їм запобігти [11, с. 64]. 

Таким чином, залучення туристичних орга-
нізацій до міжнародної співпраці на сучасному 
етапі вимагає від фахівців цієї галузі відмінних 
умінь міжкультурної комунікації. 

Одним із провідних завдань у навчанні май-
бутніх фахівців галузі туризму міжкультурно-
го ділового іншомовного спілкування на основі 
міжкультурного підходу має стати пояснення 
ментальних відмінностей у мовних картинах 
світу. Міжкультурна комунікація, у якій через 
мовлення взаємодіють культури і мови, базуєть-
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ся на двох типах поведінки. Універсальна по-
ведінка, спільна для всіх культур, базується на 
біологічній спадковості людини, яка передається 
від покоління до покоління. Специфічні моделі 
поведінки формують специфічну культуру, яку 
можна визначити як менталітет (система ціннос-
тей, ідей, звичаїв), тобто, сукупність конвенцій, 
які керують соціальними відносинами [7, с. 35]. 
Мовна картина світу містить базові уявлення 
певного етносу про морально-етичні норми, есте-
тичні ідеали, варіанти поведінки у різних профе-
сійних ситуаціях, знання яких особливо важливі 
для майбутніх фахівців туризму у їхній профе-
сійній діяльності. 

Процес всесвітньої глобалізації передбачає ре-
гулярні контакти у туристичній сфері між пред-
ставниками різних культур. У процесі міжкуль-
турної комунікації для фахівців сфери туризму 
важливим є подолання культурної різниці, що 
може стати перепоною на шляху до порозумін-
ня між представниками різних культур. Як за-
значає І.Л. Плужник, у діловій сфері необхідно 
враховувати міжкультурні відмінності, загальні 
риси культур для вибору тактики комунікації 
у міжкультурних ділових ситуаціях [11, c. 96]. 
Розглянемо погляди вчених на зміст поняття 
«культура». У вітчизняній літературі культу-
ру визначають як історично визначений рівень 
розвитку суспільства, творчих сил і здібностей 
людини, який виражається в типах і формах 
організації життя і діяльності людей, в їх відно-
синах, а також у створюваних ними матеріаль-
них і духовних цінностях [3, с. 60]. Як зазначає 
С.Г. Тер-Мінасова, практично у всіх англійських 
визначеннях слово culture (культура) незмінно 
супроводжує слово customs (звичаї, традиції), не-
одноразово вживається слово beliefs (вірування), 
а також словосполучення the way of life (спосіб 
життя) [17, с. 14]. Найбільш вичерпне визначен-
ня даного поняття запропоноване М.Р. Сінге-
ром, який вважає, що культура – це утворен-
ня, яке складається з об’єктивних людських 
утворень (знаряддя, вироби), а також утворень 
суб’єктивних (права, ідеологія), які у минулому 
збільшувалися і виправдано засвоювалися – за-
довольняли інтереси осіб в екологічній ніші – 
і які внаслідок цього стали цінністю для всіх тих, 
хто міг взаємно спілкуватися, завдяки спільності 
мови і простору життя [20, с. 12].

Розглянемо компоненти культури з націо-
нально-специфічним забарвленням у навчанні 
міжкультурного ділового спілкування майбутніх 
фахівців галузі туризму. С.Г. Тер-Мінасова до 
компонентів культури з національно-специфіч-
ним забарвленням відносить: 1) традиції, зви-
чаї та обряди; 2) побутову культуру; 3) прийня-
ті норми спілкування; 4) національні картини 
світу, які виражають особливості уявлення про 
навколишній світ, специфіку мислення носіїв 
різних культур; 5) художню культуру [16, с. 28–29].  
Є.Г. Тарєва запропонувала наступну послідов-
ність пізнання фактів іншомовної культури 
в рамках міжкультурного підходу: 1) знайомство 
з фактом іншої культури; 2) перенос даного фак-
ту в рідну культуру і визнання її особливостей;  
3) переоцінка факту рідної культури; 5) ро-
зуміння з цих позицій явищ іншої культури;  
6) переоцінка факту іншої культури [15, с. 238]. 

Кінцевою метою такого складного пізнавального 
процесу є присвоєння явищ іншої культури, яка 
переосмислюється через призму власної культу-
ри майбутнього фахівця галузі туризму.

Вивчення компонентів культури та послідов-
ності пізнання фактів чужої культури дає змо-
гу уникнути конфліктів у процесі професійного 
англомовного спілкування майбутніх фахівців 
галузі туризму. Для менеджера туризму надзви-
чайно важливим є уміння долати конфліктні си-
туації у сприйнятті інших культур. 

Міжкультурний підхід передбачає навчан-
ня майбутніх фахівців галузі туризму іноземної 
мови через діалог культур, який націлений на 
забезпечення реалізації взаєморозуміння між 
комунікантами, які представляють різні етнос-
пільноти [8, с. 4]. Саме в діалозі культур відбу-
вається взаємодія власної національної культу-
ри та іншомовної. Н.Є. Козирєва зазначає, що 
туризм є діалогічною формою зустрічі культур, 
яка, з одного боку, сприяє поглибленню куль-
турної самосвідомості й ідентифікації того, хто 
подорожує, а з іншого, призводить до взаємозба-
гачення культур завдяки взаємообміну культур-
ним досвідом [9, с. 27]. Сучасні наукові уявлення 
про діалог культур ґрунтуються на доробку філо-
софів-діалогістів (М.М. Бахтін, М. Бубер та ін.) 
і соціологів культури (П.О. Сорокін, Г.С. Поме-
ранц, Г. Зіммель, Дж.-Г. Мід, та ін.). Найбільш 
вичерпний аналіз цього явища подано в працях 
B. С. Білбера, який наголошує на формуванні 
нового спільного соціуму культури – особливої 
соціальності, форми вільного спілкування людей 
у силовому полі культури [2, с. 32]. 

Метою навчання англійської мови є мовлен-
нєва діяльність як засіб міжкультурної взаємо-
дії. Оскільки мова є елементом культури, то для 
успішного діалогу культур майбутні фахівці га-
лузі туризму мають бути ознайомлені з особли-
востями даної культури, особливостями функці-
онування мови в цій культурі. Тому формування 
міжкультурної ділової англомовної компетент-
ності повинно відбуватися з урахуванням принци-
пу діалогу культур, дотримання якого допоможе 
запобігти потенційним конфліктам через непра-
вильне використання мовної одиниці, помилко-
вого розуміння поведінки представниками іншої 
культури. Цей принцип, який використовується 
в міжкультурній комунікації, означає пошану 
і визнання усіх культур, тобто необхідним є ви-
роблення толерантного ставлення до іншої куль-
тури. Толерантність виступає основним показни-
ком діалогу культур. Вслід за В.М. Соколовим 
розглядаємо толерантність як певну світоглядну 
і морально-психологічну установку особистості 
на те, якою мірою приймати або не приймати різ-
ні, передусім, чужі ідеї, звичаї, культури, норми 
поведінки [13, с. 54]. На думку П.В. Сисоєва на-
вчання в контексті діалогу культур буде вважа-
тися ефективним, якщо в результаті порівняння 
і співставлення студенти вмітимуть бачити як 
відмінне, так і схоже у власній культурі і культу-
рі, мова якої вивчається [14, с. 37]. 

Не менш важливим принципом для навчання 
міжкультурного ділового спілкування є дотри-
мання принципу постійного порівняння елемен-
тів і структур своєї культури і культури краї-
ни, мова якої вивчається. Г.В. Єлізарова вважає, 
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що співставлення культур продуктивніше за все 
здійснювати, співставляючи кожну культуру за 
шкалою культурних універсалій [8, с. 30]. 

Ефективному формуванню міжкультурної 
ділової англомовної компетентності майбут-
ніх фахівців галузі туризму сприяє реалізація 
принципу сконцентрованості на особистості 
майбутнього фахівця галузі туризму. Г. Функ 
зазначав, що міжкультурне спілкування – це на-
вчання, яке передбачає серйозне ставлення до 
того, хто навчається, до його соціалізації і особис-
тості [19, с. 172]. Головне положення даного під-
ходу є порівняння “свого” і “чужого”, яке протікає 
у свідомості студента, має стати темою обговорен-
ня на занятті. 

Процес формування міжкультурної англо-
мовної компетентності буде ефективним, якщо 
студенти оволодіють стратегіями формування 
і постійного підвищення міжкультурної ком-

петентності. Тому вслід за В.В. Сафоновою для 
формування міжкультурної ділової компетент-
ності майбутніх фахівців галузі туризму виді-
ляємо принцип домінування проблемних куль-
турознавчих завдань, який спрямований на 
створення моделі країнознавчого навчання за-
собами іноземної мови [12]. На основі такої мо-
делі навчання майбутні фахівці галузі туризму 
мають навчитися систематизувати, інтерпрету-
вати інформацію країнознавчого характеру, вмі-
ти обирати культурні форми взаємодії в умовах 
міжкультурного спілкування, знаходити способи 
виходу із конфліктних ситуацій. 

Висновки і пропозиції. Отже, для ефектив-
ного навчання міжкультурного ділового спіл-
кування нами визначено особливості міжкуль-
турного підходу до формування міжкультурної 
ділової компетентності та описано принципи да-
ного підходу, які є важливими.
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МузичНОї культури МОлОДших шкОлярІВ
анотація. В статті висвітлено особливості музичної культури в умовах національного відродження. Роз-
крито педагогічні погляди відомих українських композиторів, які зробили вагомий внесок до національної 
культурної скарбниці. Розглядається національний музичний репертуар написаний для молодших шко-
лярів видатними композиторами: М. Лисенко, М. Леонтович, Л. Ревуцький, К. Стеценко, В. Косенко та ін. 
Акцентовано увагу на необхідності подальшого вивчення педагогічної спадщини та творчого використання 
здобутків учених ХІХ–ХХ століть у сучасних методиках мистецької освіти, на уроках музичного мистецтва 
в загальноосвітніх школах. Громадська та професійна діяльність, яких була спрямована на пробудження 
самосвідомості українського народу, збереження та подальший розвиток його культурної спадщини.
ключові слова: музична культура, мистецька освіта, національне відродження, духовність особистості, 
молодші школярі. 
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doMESTic MuSic aNd pEdaGoGical hERiTaGE of ukRaiNiaN coMpoSERS  
aS aN iNTEGRal paRT of MuSical culTuRE of juNioR SchoolchildREN

Summary. The formation of musical culture is one of the most pressing problems in the modern system of 
national education of the individual. Her decision directs the attention of teachers and scholars to the search 
and study of the cultural heritage of our people – folk song folklore, instrumental works of domestic composers. 
The article highlights features of musical culture in conditions of national revival. The pedagogical views of 
well-known Ukrainian composers who made a significant contribution to the national cultural treasury were 
revealed. The purpose of the article is to justify the importance of the national repertoire in musical education 
of junior pupils, the formation of a nationally conscious personality. In accordance with this, the main tasks of 
our search were: 1. To analyze the musical and pedagogical activity of the outstanding Ukrainian composers 
of the past; 2. To disregard the value of the pedagogical heritage and the creative use of the achievements of 
scientists of the nineteenth and twentieth centuries for contemporary composers and the educational effect of 
the musical culture of the younger generation. The article deals with the national musical repertoire written 
by the outstanding composers for younger students: M. Lysenko, M. Leontovich, L. Revutsky, K. Stetsenko, 
V. Kosenko and others. The emphasis is placed on the need for further study of the pedagogical heritage and 
the creative use of the achievements of the scientists of the nineteenth and twentieth centuries in contempo-
rary artistic education techniques, at musical art lessons at secondary schools. Public and professional activity, 
which was aimed at awakening the consciousness of the Ukrainian people, preservation and further develop-
ment of its cultural heritage.
keywords: musical culture, artistic education, national renaissance, spirituality of the individual, elementary 
school pupils.

Постановка проблеми. Вимоги до ді-
яльності в галузі мистецької освіти над-

звичайно динамічні й за своєю суттю є одними 
з найскладніших історичних категорій, що під-
даються постійним змінам. Сучасні дослідники 
наголошують, що в практиці загальної освіти іс-
нує проблема розвитку музичної культури дітей. 
В умовах шкільного навчання уроки музичного 
мистецтва зводяться лише до набуття знань, 
умінь і навичок, що свідчить про недостатньо 
повне використання можливостей музики для 
культурного розвитку учнів. Також, неабиякою 
проблемою залишається відбір змісту шкільних 
підручників із музичного мистецтва, їх констру-
ювання та використання у навчально-виховному 
процесі [4, с. 808]. Навчальні програми мають 
бути насиченими більш різноманітними твора-
ми, репертуар хорових колективів має включати 
високохудожні твори. Тому великого значення 
набуває поповнення репертуару музичних збірок 

і посібників, які впродовж багатьох років були 
в забутті і не перевидавалися. Серед них – збірки 
композиторів, які писали свою музику для дітей, 
М. Лисенка, М. Леонтовича, Ф. Колесси, Я. Сте-
пового, К. Стеценка, Л. Ревуцького та ін.

Розвиток виконавських здібностей, форму-
вання особистості в її національній визначенос-
ті не можливе без прилучення до культурної 
спадщини, до збереження її надбань. У зв’язку 
з цим постає питання внесення коректив у зміст 
навчального процесу початкової музичної освіти, 
який має орієнтуватися, насамперед, на плекан-
ня національних музичних традицій. 

Осмислення нинішніх проблем музичного на-
вчання й виховання, як вказував О. Ростовський, 
неможливе без звернення до історії педагогіки. 
Вчений переконаний, що сучасна музична педаго-
гіка є прямою наступницею тих знань і традицій, 
які передавалися від одного покоління до іншого 
з поясненням старого і додаванням нового [7, с. 22].
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аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вітчизняну музичну педагогіку як похідну 
від загальної створювали вчені, науковий доро-
бок яких у цій галузі важко переоцінити, це – 
Г. Падалка, Л. Коваль, О. Ростовський, О. Руд-
ницька, О. Щолокова, О. Олексюк, В. Дряпіка, 
О. Дем’янчук та інші дослідники, якими розро-
блено кардинальні положення про закономір-
ності особистісного формування учнівської та сту-
дентської молоді у сфері музичного мистецтва.

Проблемою формування музичної культу-
ри особистості займалися філософи (А. Щербо, 
Е. Ільєнков, А. Арнольдов, В. Кудін, В. Стєпін 
та ін.); педагоги (Е. Ільєнков, Е. Абдулліна, 
О. Апраксіна, Д. Кабалевський, Є. Назайкін-
ський та ін.), музикознавці (Б. Асаф’єв, Л. Мазе-
ля, А. Сохора, В. Цуккерман, Б. Яворський та ін.). 

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Проблема активно-
го використання ідей педагогів-композиторів  
ХІХ–ХХ століть ще не дістала остаточного вирі-
шення, а відтак її актуальність сьогодні очевидна.

Метою статті є обґрунтування значення на-
ціонального репертуару в музичному навчанні 
молодших школярів, формуванні національно 
свідомої особистості. 

Виклад основного матеріалу. Величезну 
роль у розвитку освіти та музичного виховання 
відіграли видатні громадські діячі, письменни-
ки та музиканти другої половини ХІХ – початку  
ХХ століття. Їхня громадська та професійна ді-
яльність була спрямована на пробудження са-
мосвідомості українського народу, збереження 
та подальшого розвитку його культурної спадщи-
ни. Незважаючи на заборони і переслідування 
з боку уряду, вони пропагували українські тра-
диції в літературі, мистецтві. Проводили вели-
чезну роботу по збереженню та розповсюдженню 
української мови та народних культурних тра-
дицій. Діяльність Т. Шевченка, О. Духновича, 
І. Франка, Лесі Українки, Ю. Федьковича, С. Ми-
ропольського, Степана Сірополка та ін. сприяли 
відродженню українських традицій у літературі 
і мистецтві, що прогресивно відбилося на ста-
новленні і розвитку національної школи і вихо-
вання [6, с. 5]. Але одним з головних напрямів 
цієї роботи ми виділяємо музично-освітню та пе-
дагогічну діяльність професійних композиторів 
та музикантів. 

Педагогічні погляди таких знаменитих 
українських композиторів, як М. Лисенко, 
М. Леонтович та К. Стеценко вказують на гли-
боку переконаність у розвитку музичної культу-
ри за допомогою національної педагогіки. Саме 
К. Стеценко довів принцип взаємозв’язку музи-
ки з комплексом мистецтв. Він вважав, що слухо-
ві враження потрібно доповнювати сенсорними, 
адже знання здобуті на основі слухових вражень 
є неповними. М. Леонтович приділив увагу фор-
муванню музичної культури школярів за до-
помогою пісні. Він сформував позицію головної 
ролі фольклору в процесі музичного виховання 
дітей, та пропонував починати оволодіння нот-
ною грамотою з безнотного співу на основі народ-
них українських пісень [1]. 

Завдяки М. Лисенкові національна музична 
мова «...остаточно склалась як специфічна зна-
кова система зі своїми конститутивними рисами, 

структурою, функціями, способами побутування 
та вияву» [3, с. 161]. М. Лисенко проявився в усіх 
жанрах творчості як композитор-новатор. Він 
збагатив їх новим змістом, новою музичною об-
разністю та стилістикою. У кожному із музичних 
жанрів була створена нова якість національно-
го стилю й зароджувалися ті стильові риси, які 
розвинулися в українській культурі XX століття 
[2, с. 128]. Композитору вдалося творчо перевті-
лити романтичні національні здобутки захід-
ноєвропейської та української народної музики 
і створити власний індивідуальний стиль у фор-
тепіанній музиці з яскравою національною уви-
разненістю. Це простежується передовсім у фор-
тепіанних мініатюрах композитора, створених 
на ґрунті народнопісенних цитат («Пливе човен 
води повен», «Без тебе Олесю», «Ой зрада, карі 
очі, зрада»).

Дитяча вокальна музика в творчості компози-
тора яскраво представлена у збірці «Молодощі» 
були зафіксовані зразки дитячого фольклору 
і пісні для юнацтва та дорослих. В основу посіб-
ника для школи композитор поклав кращі зраз-
ки української пісні, орієнтуючи вчителів на піс-
ні канонічного складу, засвоєння яких створює 
ґрунт для двоголосного співу. Композитор ввів до 
неї не лише пісенні мелодії з текстами, але за-
фіксував зразки танцювальної музики та подав 
коментар різноманітних весняних ігор. Більша 
частина пісень, що вивчають учні в молодших 
класах, – це пісні – ігри, які, без сумніву, най-
краще задовольняють природну потребу молод-
ших школярів в активному русі. Здобутки та ідеї 
М. Лисенка були розвинені молодшими пред-
ставниками його школи: П. Демуцьким, Г. Дави-
довським, М. Колесою та ін.

Дуже корисною і популярною, розрахованою 
на школярів та домашнє музикування дітей, вва-
жається збірка К. Стеценко «Луна», та три випус-
ки «Шкільного співаника» (1918 р.). Велику роль 
відіграє у репертуарі шкільного хорового співу 
однойменний збірник Ф. Колесси, який містить 
в собі три навчальні посібники з музичного вихо-
вання дітей, виданий у 1925 р. у двох частинах. 
З огляду на виховну мету в збірнику знаходяться 
пісні, які розвивають любов до всього що добре 
і прекрасне, до рідного краю, до історичної тра-
диції, до рідних, усвідомлення краси природи, 
співчуття людському горю. До збірника увійшли 
обрядові пісні, дитячі, жартівливі, колискові, іс-
торичні, козацькі.

У 20-ті роки XX ст. відбувалося прилучення ді-
тей до музичного мистецтва через найближчу для 
них сферу – вивчення фольклору власного наро-
ду. З’явилось чимало спеціальних збірників: три 
збірки «Пролісків» Я. Степового, «Дитячі пісні» 
М. Вериківського, «Весняночка» В. Верховинця. 

Л. Ревуцький збагатив українську музику ін-
дивідуальними стилістичними знахідками. Ком-
позиторський стиль Л. Ревуцького формувався 
на основі глибокого й всебічного пізнання націо-
нального українського мелосу та перетворення 
традицій сучасної професійної музики. Дитяча 
вокальна музика в творчості композитора яскра-
во представлена у збірці «Сонечко», де оригі-
нально оброблені народні пісні. 

Своєрідність почерку композитора найбільше 
виявляється у гармонізації пісень. Гармоній-
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ним знахідкам своїх попередників Л. Ревуцький 
надає характерних рис національної музичної 
мови: видозмінення і ладове ускладнення за-
кінчень фраз і кадансів, часте використання 
органних пунктів або численних модуляційних 
відхилень. Усі ці засоби придають музиці специ-
фічного українського колориту. Музика Л. Ре-
вуцького відбиває не лише національний коло-
рит, а й втілює основні риси нації. Національна 
ментальність, перш за все, проявляється в жит-
тєстверджуючому та гармонійному звучанні, 
в рівновазі інтелекту та почуття. Яскрава наці-
ональна своєрідність музики композитора поля-
гає не стільки у спорідненості з народною піснею, 
скільки в умінні митця відтворити самобутні 
сторони життя українського народу, особливості 
психологічного складу та характеру нації. Вияв 
національного в музиці Л. Ревуцького є спосо-
бом вираження своєї власної індивідуальності як 
представника народу [1, с. 85].

Альбом В. Косенка «24 дитячі п’єси для фор-
тепіано» є ніби підсумком перших успіхів укра-
їнського композитора в галузі дитячої музики. 
Композитор характерними поспівками, інтона-
ційно-ритмічними зворотами, поліфонічними 
прийомами, ладовим строєм української лірич-
ної пісні, думи, танцювальної пісенності тонко 
розкриває зміст мініатюр. Альбом В. Косенка 
значно збагачує творче музичне мислення і ви-
конавську техніку юних піаністів. Він став ді-
йовим творчим імпульсом для подальшого роз-
витку національної фортепіанної педагогічної 
літератури в Україні. 

В. Косенка також писав пісні для дітей. На-
ціональний характер музичної мови митця поля-
гає у використанні засобів виразності, що похо-
дять з українського народного мистецтва. П’єси 
дитячого репертуару спрямовані на формування 
духовного світу людини, виховання художньо-об-
разного мислення, і характеризуються яскравою 
національною визначеністю. Підкреслюючи на-
ціональний характер п’єс, композитор доповнює 
мелодію виразними контрапунктуючими голо-
сами з хроматизмами, елементами перемінного 
ладу. В інших п’єсах В. Косенка («Дощик», «За 
метеликом») проявлення інтонаційно-образних 
властивостей народного мистецтва відчувається 
у ритмічній варіантності мелодичного руху. Ком-
позитор значно збагатив українську музику но-
вими формами та жанрами.

Значне місце у творчості Ж. Колодуб нале-
жить музиці, яка написана для дітей в різних 
жанрах. Балети за казкою Г. Андерсена «Сніго-
ва королева» та «Пригоди Веснянки», мюзикли 
«Пригоди на Міссісіпі», «Принцеса» та «Незви-
чайні пригоди семи нот»; вокальні твори – «Му-
зична абетка», що складається з авторських пі-
сень на українські народні тексти, два зошити 
«Обробок пісень народів світу для дітей», канта-
та для дитячого хору та оркестру «Слухай, краї-
но!» та інші – увібрали в себе класичні традиції 
та глибинну фольклорну основу з сучасними за-
собами музичного мислення.

Багато уваги приділяє Г. Сасько створенню 
музики для дітей. Одна з особливостей творчості 
композитора – звернення до образів і тем, тісно 
пов’язаних з древньою та новітньою історією на-
шої Батьківщини. Звідси головний стилістичний 

орієнтир музичного митця – опора на фольклор-
ну інтонацію, перетворену і осмислену з позицій 
сучасного художника. Надзвичайною популяр-
ністю користуються фортепіанний цикл «Відго-
мін століть», в основі якого лежать захоплюючі 
образи і події з історії древнього Києва, яскраві 
асоціації від літературних пам’ятників «Пові-
сті минулих літ», «Києво-Печерська Патерика», 
«Життя Феодосія Печерського», які вже стали 
справжньою класикою фортепіанного педагогіч-
ного репертуару.

Звернення композиторів до тем і сюжетів з на-
родного життя визначає зв’язок мистецтва з на-
родом. Композитори намагаються показати жит-
тя народу, його боротьбу за свою незалежність, 
розкрити народні характери, відтворити народні 
сказання, легенди, казки і, нарешті, зв’язати свою 
музику з народною піснею, зробити свої твори на-
родними щодо їх музичного стилю. Українські 
композитори прагнуть зображати в своїх творах 
не прикрашене, ідеалізоване життя, а справжнє, 
сповнене і горя, і радощів, і прекрасних почуттів, 
і ясних надій, і кричущої несправедливості. 

Виховний і розвивальний потенціал народ-
ної пісні високо цінував Г. Ващенко. Він вважав, 
що національне виховання молоді має спирати-
ся на культурно-історичні надбання, створенні 
українським народом, передусім національну 
літературу та мистецтво. Разом з тим, природ-
на музикальність українського народу знайшла 
своє втілення не тільки в пісні, але й в інстру-
ментальній музиці, яка збагатила не лише на-
ціональну, а й світову музичну культуру.

Метою вокально-хорової роботи в початкових 
класах має бути оптимальний співацький роз-
виток кожного учня, поступове вдосконалення 
якості співацького звука, дихання, артикуляції, 
дикції та ін. Важливе значення має спів без су-
проводу інструмента – сприяє найбільш активно-
му розвитку музичних здібностей. На початковій 
стадії навчання повинна переважати національ-
на дитяча народнопісенна творчість в музично-
му матеріалі і тільки після її засвоєння можливе 
використання авторських творів. 

На нашу думку, для того щоб учні не забували, а 
збагачували свої музичні уявлення про твори укра-
їнського народного мистецтва, а також про твори 
українських класиків, з якими молодші школярі 
знайомляться, коли життєвий досвід дітей збагачу-
ється новими уявленнями, треба як можна більше 
вводити їх у світ сприймання музики українських 
класиків, таких як: С. Гулак-Артемовський, М. Ли-
сенко, М. Леонтович, С. Людкевич, Л. Ревуцький, 
Я. Степовий, К. Стеценко та ін.

С. Людкевич підкреслював, що навчання 
музики повинно спиратись на народнопісенні 
зразки, високопрофесійну методику й культурні 
традиції народу. Саме тому до сучасного педаго-
гічного репертуару необхідно залучати твори, які 
віддзеркалюють ментальність нації, не тільки 
розвивають виконавську майстерність і є гарним 
дидактичним матеріалом, але й допомагають ху-
дожньо пізнати, музично пережити відповідний 
пласт національної культури [5].

Висновки і пропозиції. Отже, популяриза-
ція національного музичного репертуару у про-
цесі навчання школярів, методичне забезпечен-
ня у дітей сприймання української класичної 
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музики, усвідомлення її інтонаційно-стильового 
пізнання, елементів виконавської майстерності 
сприятимуть національному музично-творчому 
вихованню учнів.

 Таким чином, формування музичної куль-
тури є однією з найактуальніших проблем в су-

часній системі національного виховання особис-
тості. Її вирішення спрямовує увагу педагогів 
та науковців на пошук та вивчення культурної 
спадщини нашого народу – народного пісенного 
фольклору, інструментальних творів вітчизня-
них композиторів.
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кОМпетеНтНІСНий пІДхІД Для МайбутНІх лІкарІВ-лабОраНтІВ: зМІСт 
І ОСНОВНІ пІДхОДи ФОрМуВаННя шляхОМ прОВеДеННя прОФеСІйНих 

зМаГаНь з ДиСциплІНи «клІНІчНа лабОратОрНа ДІаГНОСтика»
анотація. Здійснили оцінку ефективністі використання предметних змагань для підвищення рівня про-
фесійної підготовки студентів та провели порівняльний аналіз результатів змагань з дисципліни «Клінічна 
лабораторна діагностика» з рейтингом студентів по дисципліні. На основі отриманих даних в статті можна 
стверджувати, що об'єктивність модульно-рейтингової системи оцінки знань можна підвищити, якщо вра-
хувати в підсумковому рейтингу результати предметних змагань. У 19% учасників оцінка була вищою ру-
біжного рейтингу, у 30% – відповідала рубіжному рейтингу, у 51% – виявилася нижче рубіжного рейтингу з 
дисципліни. В цілому, за підсумками змагання 15 студентів (30%) отримали бонусні бали в рамках творчого 
рейтингу і підвищили свій підсумковий рейтинг з дисципліни. Досвід проведення предметного змагання з 
клінічної лабораторної діагностики показав високу ефективність використання такої позааудиторної фор-
ми навчання для стимуляції творчого елемента в навчально-пізнавальній діяльності, розвитку креативного 
мислення, формування професійних і наукових компетенцій випускника медичного ВУЗу.
ключові слова: клінічна лабораторна діагностика, модульно-рейтингова система, рубіжний рейтинг, 
професійне змагання, алгоритм змагання.
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coMpETENcE appRoach To ThE fuTuRE docToRS-cliNical laboRaToRy 
aSSiSTaNTS: ThE coNTENTS aNd MaiN appRoachES of ThE foRMaTioN by caRRyiNG 

ouT of pRofESSioNal coMpETiTioNS iN cliNical laboRaToRy diaGNoSTicS
Summary. In the article, on the basis of these data we can argue that the objectivity of the module-rating 
system of knowledge assessment can be increased if to take into account in the outcome rating the results 
of the professional competition. For competitions in the discipline "Clinical laboratory diagnostics" among 
the students of Rivne Medical Academy, the teachers have developed the clinical situational tasks and the 
criteria of estimation of competitive works. The tasks were in accordance with the sections of educational and 
methodical complex of discipline. The decision of situational tasks demanded of students self-knowledge in 
the relevant module and the ability to integrate this knowledge with other sections of discipline. Students had 
6 modules according to the educational-methodical complex. 50 students were participants of the competition. 
However, only 19% of the participants were above the «border» rating, 30% had a «border» rating, and 51% 
were below the «border» rating by discipline.15 students (30%) received one of the 3 prize categories. I category 
was awarded to only one student, II category – 5 and III category – 9 participants of the competition. 60% con-
firmed or increased their «border» rating, and 40% – compared to the rating showed a higher result, among the 
15 students who received the results of one of the three categories. Interestingly, among the 35 students who 
did not receive any category, 14 (40%) had a high benchmark rating. They received bonus points as part of the 
creative rating and increased their final rating in the discipline. The experience of the professional competition 
in clinical laboratory diagnostics has shown a high efficiency of using such an extracurricular form of education 
to stimulate the creative element in the educational and cognitive activity, for the development of creative 
thinking, formation of professional and scientific competencies of the medical graduate.
keywords: clinical laboratory diagnostics, modular-rating system, «border» rating, professional competition, 
algorithm of competition.

Постановка проблеми. Одним з методо-
логічних вимог педагогіки вищої медичної 

школи є положення про діалектичний зв'язок між 
наукою і практикою. У процесі професійної під-
готовки лікаря особливо велика і відповідальна 
роль вузу, який в процесі навчання повинен роз-

винути і виховати в особистості студента профе-
сійно значущі якості, такі як: цілеспрямованість, 
творчий підхід, динамізм і цілісність. Успішний 
процес навчання студентів-медиків передбачає 
постійний глибокий контроль знань. Об'єктивна, 
якісна, стимулююча оцінка знань і умінь спону-
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кає студентів до самостійної логічної діяльності 
протягом всього терміну навчання [1]. Тому, для 
розвитку вище зазначених якостей студента вва-
жаємо за необхідність проведення позааудиторної 
роботи у вигляді професійних змагань у ВУЗі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Традиційні педагогічні технології медичної осві-
ти вищої школи адаптовані в сучасну європей-
ську модульно-рейтингову систему оцінювання 
результатів навчання [2].

Модульно-рейтингова система в медичному 
закладі освіти ґрунтується на інтегральній оцін-
ці результатів усіх видів діяльності студента за 
весь період навчання у вузі. Загальний рейтинг 
студента складається з показників стартового (по-
чаткового) рейтингу – «багажу» знань суміжних 
медичних дисциплін, поточного рейтингу, який 
складається з відвідуваності лекцій, практичних 
занять та підсумкової оцінки кожного заняття, 
модульного рейтингу, який характеризується під-
сумками вивчення окремого модуля навчального 
плану і креативного (бонусного) рейтингу, який не 
є обов'язковим, але дозволяє отримати додаткові 
бали за участь у позааудиторній роботі з дисциплі-
ни (участь в змаганнях, конкурсах студентських 
наукових робіт, олімпіадах та ін.), рубіжного рей-
тингу – підсумовується як результат попередніх 
модульних рейтингів і підсумкового рейтингу – 
враховує рубіжний рейтинг і оцінку за усну спів-
бесіду [3; 4]. ВУЗ повинен «вирощувати» студентів, 
які здатні до інформаційно-аналітичної діяльності 
в жорсткій конкурентній боротьбі, володіють умін-
ням ефективно працювати в умовах невизначенос-
ті зовнішніх факторів і обмеження часу і ресурсів, 
психологічного дискомфорту, творчою ініціатив-
ністю, що дає можливість вийти за рамки тради-
ційного підходу до вирішення проблеми [5].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. На жаль, часто розташу-
вання випускників вузів за успішністю у своїй 
професійній ніші відбувається в іншому ранго-
вому порядку, ніж під час навчання. Адже ряд 
факторів не реалізуються, не перевіряються і не 
розвиваються в достатній мірі в навчальному про-
цесі. Серед них необхідно відзначити здатність до 
вирішення творчих професійних завдань, що ви-
магають нестандартної комбінації наявних знань, 
вміння проявити свої здібності в умовах обмежен-
ня часу, ресурсів і т.д. [2]. У зв'язку з цим для того, 
щоб молодий фахівець був конкурентоспромож-
ний на ринку праці необхідно побудувати процес 
навчання таким чином, щоб студент оптималь-
но використав не тільки свої інтелектуальні, а 
й психологічні можливості. Для цього необхідно 
створювати особистісно-орієнтовані освітні тех-
нології в рамках творчого рейтингу, реалізовані 
у позааудиторній роботі [6]. Однією з популярних 
форм освітньої діяльності, що виходить за рамки 
навчального плану, є студентські предметні зма-
гання [7; 8]. Як інноваційна форма організації 
навчання предметні змагання активно розробля-
ються і впроваджуються в Рівненській медичній 
академії. В результаті участі в предметних «пе-
регонах» студенти набувають творчу активність, 
нестандартність мислення, розширюють кругозір, 
професійну ерудицію, інтерес до науки [9]. 

постановка завдання. Ціллю нашої ро-
боти було оцінити ефективність використан-

ня предметних змагань для підвищення рівня 
професійної підготовки студентів та проведен-
ня порівняльного аналізу результатів змагань 
з дисципліни «Клінічна лабораторна діагности-
ка» з рейтингом студентів по дисципліні.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Для проведення змагань з дисципліни «Клі-
нічна лабораторна діагностика» серед студентів 
КЗВО «Рівненська медична академія» були роз-
роблені клінічні ситуаційні задачі, а також ви-
значені критерії оцінювання конкурсних робіт. 
Завдання складалися з урахуванням відповідно 
до розділів навчально-методичного комплексу 
з дисципліни. Керуючись інноваційними освіт-
німи технологіями і сучасними методиками, ми 
виділили основні вимоги, які повинні задоволь-
няти творчі задачі. По-перше, завдання повинні 
бути складені таким чином, щоб при його вирі-
шенні студент мав можливість продемонстру-
вати рівень системних знань з дисципліни. По-
друге, рішення завдання як модель вирішення 
комплексної професійної проблеми має показати 
здатність студента інтегрувати знання, отрима-
ні в процесі вивчення дисципліни, з новітніми 
досягненнями сучасної науки, правильну мо-
тивацію, креативне мислення, творчий підхід 
і використання нестандартних методів. По-третє, 
завдання повинні бути різного рівня. Найбільш 
складні з них повинні мати можливість вирі-
шити не менше 10% учасників. Завдання з клі-
нічної лабораторної діагностики мали високу 
практичну орієнтованість і складалися за дани-
ми лабораторних досліджень з медичної карти 
стаціонарного хворого КНП "Центральна міська 
лікарня" Рівненської міської ради. 

Ситуаційна задача містила відомості з анамнезу, 
дані фізикальних, інструментальних та лаборатор-
них методів обстеження, на підставі яких студенти 
повинні були скласти клінічний лабораторний ви-
сновок щодо запропонованого алгоритму. 

Алгоритм складання клінічного лабораторно-
го висновку: 

1. Визначити, до якого виду методів (загально-
клінічні, гематологічні, біохімічні, імунологічні) 
дослідження відносяться лабораторні показники.

2. Охарактеризувати повноту лабораторного 
обстеження.

3. Встановити, яку систему організму або окре-
мих органів характеризують лабораторні дані.

4. Виявити нормальні показники і ті, які від-
хилені від норми.

5. Пояснити патофізіологічну інформатив-
ність лабораторних змін, що вказують на пато-
логічний стан, ступінь пошкодження органів, по-
рушення метаболізму.

6. Встановити діагностичну, клінічну, про-
гностичну цінність лабораторного обстеження.

Приклад ситуаційної задачі середнього рівня 
знань студента з дисципліни «Клінічна лабора-
торна діагностика»:

Хвора М. звернулася в районну поліклініку 
зі скаргами на загальну слабкість, пощипуван-
ня та сухість язика, відчуття чужорідного тіла, 
головокружіння, блідий колір шкіри. Пацієнтка 
40 днів перебувала на дуже обмеженому харчо-
вому раціоні, без білків тваринного походження 
і молочних продуктів. Була госпіталізована в те-
рапевтичне відділення міської лікарні.
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Лабораторні показники: При поступленні 

у лікарню еритроцити – 2.8 Т/л, Hb – 67 г/л, ко-
лірний показник – 0,72. Через 48 год. еритроци-
ти – 3.0 Т/л, Hb – 75 г/л, колірний показник – 0,75. 
Через 72 год. еритроцити – 3.5 Т/л, Hb – 100 г/л, 
колірний показник – 0,86.

Завдання: скласти клінічний лабораторний 
висновок, використовуючи алгоритм. 

Для об'єктивної та оперативної оцінки кон-
курсних завдань були складені еталони пра-
вильних рішень і розроблені критерії оцінюван-
ня робіт за трьома категоріями. 

Приклад еталонного рішення ситуаційної за-
дачі з використанням алгоритму:

1. Лабораторні методи дослідження відно-
сяться до гематологічних.

2. Проведено неповний спектр лабораторних 
досліджень. Для виявлення залізодефіцитної 
анемії необхідно було призначити повний за-
гальний аналіз крові з визначенням рівня не 
тільки гемоглобіну, еритроцитів, колірного по-
казника, але і еритроцитарних індексів, гема-
токриту, лейкоцитів (лейкограма), тромбоцитів, 
швидкості осідання еритроцитів. Крім того при-
значають лабораторний аналіз на визначення 
рівня сироваткового заліза, залізозв’язуючої 
здатності сироватки (загальна), коефіцієнта на-
сиченості трансферина залізом.

3. Еритроцити насичені гемоглобіном, який 
в своєму складі містить залізо, нестача якого 
призводить до зниження активності тканинних 
ферментів (цитохромів, каталази, сукцинатде-
гідрогенази і ін.), що проявляється розвитком 
сидеропенічного синдрому. До клінічних про-
явів сидеропенічного синдрому відноситься змі-
на смаку, пристрасть до гострої, солоної, пряної 
їжі, м'язова слабкість, дистрофічні зміни шкі-
ри і придатків і ін. Колірний показник показує 
вміст гемоглобіну в еритроциті і дає можливість 
визначити вид анемії: гіпохромного, нормохром-
ного або гіперхромного характеру.

4. Рівень гемоглобіну, кількість еритроцитів 
і колірний показник у пацієнтки при звернені до 
поліклініки був знижений. Після проведеної тера-
пії при повторних дослідженнях показники поча-
ли зростати, але норми не досягли, хоча тенденція 
в динаміці лабораторних досліджень мала пози-
тивний характер.

5. Попередньо можна зробити 
висновок, що пацієнтка страждає 
залізодефіцитною анемією алімен-
тарного генезу середнього ступеня 
тяжкості, з рівнем гемоглобіну, що 
коливається в межах 65-100 г/л.

6. Дані лабораторні показники 
дали можливість припустити наяв-
ність залізодефіцитної анемії, що під-
тверджувався зібраним анамнезом 
хворої, але були недостатніми для 
встановлення остаточного діагнозу.

При оцінюванні рішень задач 
комісія використовувала комплекс 
інтегрованих критеріїв: 5 балів – 
результат розв`язання задачі пра-
вильний, наведені різні варіанти; 
всі пункти алгоритму виконані; 
4 бали – результат розв`язання 
задачі правильний; всі пункти ал-

горитму майже виконані з незначними неточ-
ностями; 3 бали – результат розв`язання задачі 
правильний; пункти алгоритму виконані не всі 
і їх послідовність дотримана не в повному обсязі; 
2 бали – результат розв`язання задачі правиль-
ний, алгоритм не використано; 1 бал – результат 
розв`язання задачі містить частково правильну 
відповідь; алгоритм не дотриманий взагалі;

Підсумки змагань підбивалися членами комісії 
з числа викладачів циклової комісії медико-профі-
лактичних дисциплін та лабораторної діагностики 
Рівненського медичного коледжу КЗВО «Рівнен-
ська медична академія» і запрошеної в комісію про-
фесора, доктора медичних наук кафедри функціо-
нальної і лабораторної діагностики Тернопільського 
державного медичного університету ім. І.Я. Горба-
чевського і оформлялися у вигляді протоколу. 
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рис. 1. результати змагань: 
1 – кількість студентів, яка отримала першу категорію; 
2 – кількість студентів, яка отримала другу категорію; 
3 – кількість студентів, яка отримала третю категорію; 

4 – кількість студентів, яка не отримала категорію

З 50 учасників змагань 15 студентів (30%) 
отримали одну з 3-х призових категорій. При 
цьому I категорія, була присуджена тільки одно-
му студенту, II категорія – 5-ьом і III категорія – 
9-ти учасникам змагань (рис. 1). 

Порівнявши оцінки за завдання, що відпові-
дають певному модулю дисципліни, з рейтингом 
студента в цьому модулі, ми отримали наступні 
результати. 

Як видно з діаграми (рис. 2), в 1-ому модулі 
близько половини студентів показали результати 
вище або відповідні модульному рейтингу. В 2, 
3 і 6 модулях більше половини студентів показали 
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рис. 2. порівняльний аналіз балів, набраних у змаганні  
і модульного рейтингу: 1 – кількість студентів, які на предметному 
змаганні набрали більше балів, ніж мають по модульному рейтингу; 
2 – кількість студентів, які на предметному змаганні набрали менше 
балів, ніж мають по модульному рейтингу; 3 – кількість студентів, які 

на предметному змаганні набрали однакову кількість балів,  
як і по модульному рейтингу
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результати вище або відповідні модульному рей-
тингу, що підтвердило об'єктивність модульно-
рейтингової системи оцінки знань з дисципліни. 
Завдання, запропоновані в рамках 4 і 5 модулів, 
для більшості студентів виявилися, мабуть, занад-
то складними. Однак в 4-ому модулі 20 учасників 
(40%), а в 5-ому модулі 15 учасників (30%) впора-
лися з рішенням, показавши вміння інтегрувати 
теоретичні знання для вирішення практичних 
клінічних питань, впевнене володіння алгорит-
мами лабораторного обстеження, логічність і ар-
гументованість пояснень. Серед 15 студентів, які 
отримали за підсумками одну з трьох категорій, 
60% підтвердили або підвищили свій рубіжний 
рейтинг, а 40% – в порівнянні з рейтингом пока-
зали більш високий результат. Цікаво, що серед 
35 студентів, які не отримали будь-якої категорії, 
14 (40%) мали високий рубіжний рейтинг.

19%

30%
51%

1

2

3

рис. 3. Співвідношення оцінки змагань  
та рубіжного рейтингу:  

1. бали змагань вище рубежу рейтингу;  
2. бали змагань відповідає рубіжному рейтингу;  

3. бали змагань нижче рубіжного рейтингу

Таким чином, у 19% учасників оцінка була 
вищою рубіжного рейтингу, у 30% – відповідала 
рубіжному рейтингу, у 51% – виявилася ниж-
че рубіжного рейтингу з дисципліни (рис. 3). 
В цілому, за підсумками змагання 15 студентів 
(30%) отримали бонусні бали в рамках творчого 
рейтингу і підвищили свій підсумковий рейтинг 
з дисципліни.

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Отже, порівняльний аналіз модуль-
них рейтингів з результатами предметного 
змагання в модулях та рубіжного рейтингу з су-
марним балом змагань показав, що об'єктивність 
модульно-рейтингової системи оцінки знань 
можна підвищити, якщо врахувати в підсумко-
вому рейтингу результати предметних змагань. 
У нашому випадку, завдяки участі в змаганнях, 
15 студентів з 50 учасників змогли підвищити 
свій підсумковий рейтинг з дисципліни, проя-
вивши в процесі вирішення завдань здатність до 
інформаційно-аналітичної, системної діяльнос-
ті в професійній діяльності. Досвід проведення 
предметного змагання з клінічної лабораторної 
діагностики показав високу ефективність вико-
ристання такої позааудиторної форми навчання. 
Це сприяє стимуляції творчого елемента в на-
вчально-пізнавальній діяльності студентів, роз-
витку креативного мислення, формуванню про-
фесійних і наукових компетенцій випускника 
вищого медичного навчального закладу.
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Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ВСтаНОВлеННя та рОзВитОк ОСВІти ДОрОСлих  
В МережІ церкОВНОпараФІяльНих шкІл пОДІльСькОї ГуберНІї  

у ДруГІй пОлОВиНІ хІх СтОлІття – пОчатку хх СтОлІття
анотація. У статті досліджено питання встановлення церковнопарафіяльного шкільництва в Поділь-
ській губернії в епоху церковно-шкільної «революції». Встановлено, що друга половина ХІХ ст. на Поділлі 
пов’язана із відкриттям різних типів навчальних закладів, що належали до Відомства Св. Синоду: 1) при-
йняття статуту у 1868 р., яким визначено порядок діяльності освіти в жіночих духовних училища (основне 
завдання – виховання майбутніх парафіяльних священників та вчителів церковнопарафіяльних шкіл); 
2) початок функціонування Кам’янець-Подільського та Тульчинського духовних училищ та Подільської 
духовної семінарії; 3) на основі географічного розташування визначено функціонування однокласних 
(трирічних) та дворічних (п’ятирічних) шкіл.
ключові слова: Кам’янець-Подільське духовне училище, Тульчинське духовне училище, Подільська 
духовна семінарія, Вінницька церковно-вчительська школа, Кам’янецька духовна семінарія, Тульчинське 
єпархіальне жіноче училище, педагогічні курси, Кам’янець-Подільська чоловіча гімназія, Кам’янець-
Подільська Маріїнська гімназія.
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ESTabliShMENT aNd dEvElopMENT of adulT EducaTioN iN ThE NETwoRk  
of ThE chuRch pRofESSioNal SchoolS of ThE podilSkoy GubERNia  

iN ThE SEcoNd half of ThE 19Th cENTuRy – ThE bEGiNNiNG of ThE 20Th cENTuRy
Summary. The article deals with the issue of the establishment of church parish schooling in the Podillya 
province during the epoch of the church-school "revolution". The lack of control by the state on the activity of 
this network of educational establishments was established in connection with the development by Podilskyi 
Eparchis of their own system of leadership of church parish schools and the system of county and district au-
ditors. The fact of the rise of church parish education in the Podillya diocese was confirmed after the adoption 
of the special «Rules for church parish schools» by emperor Alexander III in 1884. The sections of spiritual 
education were identified: the system of home-grown upbringing; religious schools; spiritual seminary. It was 
established that the second half of the nineteenth century. In Podillia is associated with the discovery of var-
ious types of educational institutions belonging to the Office of the Holy Synod: 1) the adoption of the statute 
in 1868, which defines the order of the activity of education in the women's religious schools (the main task –  
the upbringing of future parish priests and teachers of church parish schools ); 2) the beginning of the func-
tioning of the Kamyanets-Podilsky and Tulchin spiritual schools and the Podilsky Seminary; 3) on the basis of 
geographical location the functioning of one-year (three-year) and two-year (five-year) schools is determined. 
The basis for training pedagogical workers of the church parish schools in the Podolsk province is as follows: 
Vinnytsia school-church school and second-class parish-school schools, Kamyanets theological seminary, Tul-
chyn diocesan women's college, gymnasia, pedagogical courses. The peculiarities of the educational process of 
the Kamyanets-Podilsky male gymnasium and its quantitative, national and social conditions of high school 
students are considered. The qualitative changes and educational process of the Kamyanets-Podilsky Mariin-
sky Gymnasium were determined, namely: reviewing and finalizing the programs of the institution in a solid 
way in accordance with the standards of the table and the uniformity of the completion of the course in the 
context of the classes, taking into account the year and the individual development of the students.
keywords: Kamyanets-Podilskyi Vocational School, Tulchinsky Spiritual School, Podilsky Seminary, 
Vinnytsia School-Teacher's School, Kamyanetsky Seminary, Tulchin Diocesan Women's College, Pedagogical 
Courses, Kamyanets-Podilsky Men's Gymnasium, Kamyanets-Podilsky Mariinsky gymnasium.

Постановка проблеми. У ХІХ столітті 
освіта Подільської губернії і загалом Пра-

вобережної України мала яскраво виражений 
церковнопарафіяльний характер. Поділля стало 
одним з авангардних регіонів у поширенні ма-
сового церковнопарафіяльного шкільництва но-
вого індустріального типу – церковно-шкільної 
«революції».

У середині ХІХ ст. в Подільській губернії на-
лічувалося лише п’ять приходських училищ, 
в яких навчалася мізерна частка подільських 
дітей шкільного віку [1, с. 442]. Крім того, іме-
нуючись приходськими, вони не були церков-

нопарафіяльними. Відкривалися такі школи 
державними органами влади, а церковна назва 
обумовлювалася тією обставиною, що в умовах 
відсутності педагогічних вузів в цих закладах 
часто викладали церковнослужителі.

Дещо краще шкільну справу було поставлено 
в державних та удільних маєтках. Укази Свя-
тійшого Синоду Руської Православної Церкви 
1836 та 1837 рр. стосувалися подільських сіл 
і вимагали від місцевого духовенства відкривати 
церковнопарафіяльні школи. Ці навчальні за-
клади вже виправдовували свою церковну наз-
ву і відкривалися саме причтами та парафіяна-
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ми. Щоправда, ця справа все ще трималася на 
голому ентузіазмі і не мала міцної матеріальної 
бази. Тому й результати заснування церковно-
парафіяльних шкіл в удільних та державних 
маєтностях були поки що порівняно скромни-
ми. У 1842 р. в таких школах навчалося лише 
398 учнів. В 1855 р. їх було порівняно більше 
(1200 осіб), проте й це зовсім небагато для вели-
чезної Подільської губернії [2, с. 87]. 

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розвиток освіти дорослих в другій половині 
ХІХ століття, як зазначав Константинова Н.А., 
пов’язаний насамперед із вихованням у народу 
релігійних почуттів (утримання релігійної ідео-
логії) завдяки значним асигнуванням держави 
[3, с. 170]. В той же час церковнопарафіяльні 
школи, як вважав О. Ососков, були за методич-
ним критерієм слабкіші за міністерські школи, 
головне їх завдання – релігійне виховання дітей 
трудового народу [4, с. 23]. Про надання учням 
мережею церковнопарафіяльних шкіл знань, 
що не відповідали соціальним потребам укра-
їнського народу свідчить праця М. Ярмаченко 
[5, с. 135].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на думки 
вище згаданих науковців, мережа церковно-
парафіяльних шкіл була досить поширеною на 
території Подільської губернії та мала суттєвий 
вплив на формування освітнього рівня серед до-
рослого населення. У зв’язку з даним фактом до-
цільним є проаналізувати особливості розвитку 
освіти дорослих в мережі церковнопарафіяль-
них шкіл Подільської губернії у другій половині 
ХІХ – початку ХХ століття.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження передумов встановлення та розвитку 
освіти дорослих в мережі церковнопарафіяль-
них шкіл Подільської губернії у другій половині 
ХІХ – початку ХХ століття, базуючись на опрацю-
вання низки архівних документів.

Виклад основного матеріалу. Історичні 
обставини середини ХІХ ст. змушували широку 
громадськість задумуватися над необхідністю 
масової освіти. В останні роки кріпацької доби 
на Правобережній Україні стали відбуватися 
масові відкриття церковнопарафіяльних шкіл. 
Поштовх було дано на Київщині, де білоцерків-
ський священик о. Петро Лебединцев відкрив 
систему із чотирьох постійно діючих шкіл ново-
го, індустріального типу. У школах нового взірця 
навчання відбувалося шість разів на тиждень 
у дві зміни, існувала наперед розроблена програ-
ма, підручники, джерела фінансування [6, с. 15]. 
Згодом столична російська преса патетично на-
зивала ці школи «предвестницами образования 
по всей России» [7, с. 46]. Приклад П. Лебедицева 
був схвалений і місцевою владою, і самим імпе-
ратором Алєксандром ІІ.

Подільський архієрей Іринарх, отримавши 
відповідне повідомлення від київського митро-
полита Арсенія (Москвіна), став наслідувати 
його дії і вимагати від підлеглого духовенства 
відкриття церковнопарафіяльних шкіл по По-
дільській губернії. Якщо на порозі скасування 
кріпацтва у ще поодиноких подільських цер-
ковноприходських школах навчалося лише 
2897 школярів, то в 1862 р. у Подільській єпархії 

значилося 1157 таких шкіл, у яких налічувалося 
23297 учнів, а в 1869 р. подільський преосвящен-
ний повідомив до столиці, що в підвідомчій йому 
єпархії функціонує 1293 школи, які відвідують 
близько 30 000 дітей обох статей [8, с. 188]. 

Дореволюційні російські історики шкільниц-
тва неодноразово підкреслювали роль Поділля 
та Південно-Західного краю в справі масового 
поширення початкової освіти. І власне, Поділля 
та інші українські губернії за числом церковно-
парафіяльних шкіл зберігали першість до кінця 
існування Російської імперії. 

В перші пореформені роки в правобережних 
губерніях відкрилися тисячі церковнопарафі-
яльних шкіл, поряд з якими вже майже не було 
місця для відкриття державних (міністерських) 
початкових навчальних закладів [9, с. 182]. Крім 
того церковнопарафіяльні школи були майже не 
контрольовані державою, оскільки подільськими 
Преосвященними (Іринархом, а згодом Леонтієм)  
розроблено власну систему керівництва церков-
ноприходськими школами, у якій практично не 
залишалося місця державним інспекторам мі-
ністерських училищ (було засновано особливий 
відділ («стіл»), що займався керівництвом цер-
ковноприходською освітою та здійснював кон-
троль над нею). В 1865 р. подільський преосвя-
щенний створив систему повітових та окружних 
ревізорів церковнопарафіяльних шкіл, що оста-
точно перетворило парафіяльне шкільництво на 
самодостатню організацію, яка не мала потреби 
у державному контролі. В церковнопарафіяль-
них школах, крім російської, досить часто вико-
ристовували українську мову. Крім того архіє-
реї Правобережжя закуповували, заборонений 
у державних (міністерських) школах, «Букварь 
южнорусский» Т.Г. Шевченка, який був засобом 
навчання в церковнопарафіяльних школах.

Такий «українізм» церковнопарафіяльних 
шкіл (порівняно з державними) не відповідав 
стратегічній меті російської влади. Київський, 
подільський та волинський генерал-губерна-
тор почав вимагати від єпархіальних архієреїв 
Правобережжя передачі церковнопарафіяльних 
шкіл під контроль державної влади. Однак за-
вдяки зусиллям Київського митрополиту Арсе-
нія (Москвіна) було прийнято колективне архі-
єрейське звернення до монарха царської Росії 
і Александр ІІ розпорядився залишити відкриті 
парафіями школи у відомстві православного спо-
відання, про що свідчить оприлюднення у «По-
дільських єпархіальних відомостях» [6, с. 31].

Між державними та церковнопарафіяльними 
школами існувала конкуренція, яка навіть мала 
певні позитивні наслідки: кожне з відомств на-
магалося підтримувати свою школу на належ-
ному рівні завдяки якості навчально-виховного 
процесу. Втрати церковнопарафіяльного шкіль-
ництва Подільської єпархії у часи протистоян-
ня були досить значними, але не смертельни-
ми. Якщо у 1862 р. на Поділлі функціонувало 
1157 церковнопарафіяльних шкіл, то в 1881 р. їх 
було лише 62027.

Але після загибелі Александра ІІ до влади 
прийшов «цар-освітянин» Алєксандр ІІІ, який 
приділяв церковнопарафіяльній освіті небачену 
досі увагу. У 1884 р. було видано особливі «Пра-
вила для церковнопарафіяльних шкіл», які оста-
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точно надавали церковним закладам майже той 
самий правовий статус, що й державним. «Вслід 
за цим розпочався новий підйом церковно-шкіль-
ної справи в Подільській єпархії [10, арк. 87].

У 1894 р. у Подільській губернії нараховува-
лося вже 1334 церковнопарафіяльні школи. За 
числом шкіл цього типу Подільська єпархія на-
рівні конкурентувала з Київською митрополією, 
котра вважалася загальновизнаним лідером 
у цьому плані.

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
духовенство залишилося однією з найосвічених 
верств населення. Так, у 1587 р. середній рівень 
освіченості серед дворян старших 9 років становив 
77%, а серед духовенства – 72%, у 1897 р. – відпо-
відно 86% і 89%. Важливим було те, що духовен-
ство переважало дворянство за рівнем освіченос-
ті, оскільки значна його частина мала не лише 
початкову, але й середню або й вищу професійну 
освіту, яку здобувала, навчаючись в семінаріях 
та академіях: у 1835 р. спеціальну освіту мали 
43% священників, а в 1904 – 64% [11, с. 106].

Першою ланкою у здобутті духовної освіти 
були духовні училища, яким передувала система 
домашнього виховання. Особлива увага у роди-
нах духівництва відводилася релігійно-мораль-
ному вихованню дітей, обов’язковими елемен-
тами якого були відвідування церкви та співи 
у церковному хорі. Отримавши домашнє вихо-
вання, діти з сімей духовенства направлялися до 
духовного училища. 

У вересні 1891 р. Св. Синодом було видано роз-
порядження, за яким правління духовних учи-
лищ за власний кошт, за наявності належного 
місця, мали розбивати сади та городи та проводи-
ти у цих місцях практичні заняття для вихованців 
училищ із садівництва та городництва [12, с. 192].

Вихованці отримували необхідний запас 
знань для подальшого навчання у семінарії 
і можливість зайняття причетницької посади. 
Таку школу проходила досить значна частина 
молоді. За 25 років з 1867 по 1891 рр. кількість 
учнів духовних училищ на Поділлі становила 
15 000 осіб [13, с. 94].

Друга половина ХІХ ст. на Поділлі ознамену-
валася із відкриттям різних типів навчальних за-
кладів для дорослих, що належали до відомства 
Св. Синоду. У 1868 р. був прийнятий статут, що 
визначав порядок діяльності освіти у жіночих ду-
ховних училищах, а до 1892 р. в усій Російській 
імперії функціонувало 49 подібних освітніх за-
кладів, у яких на цей час отримало освіту 42 тис. 
дівчат. Загальна кількість учениць на 1892 р. ста-
новила 11470 осіб. Спочатку це були трьохклас-
ні, а пізніше – шестикласні училища [14, с. 67]. 
Основне завдання духовних жіночих училищ 
полягало у вихованні майбутніх парафіяльних 
священників та вчителів церковнопарафіяльних 
шкіл. Зокрема, з 1885-1886 н.р. Подільське жіно-
че училище духовного відомства було перетворе-
но в шестикласне по Статуту єпархіальних учи-
лищ, а у вересні 1886 р. згідно Указу Государині 
Імператриці вихованки Подільського училища, 
які закінчили повний курс навчання, отримали 
право на звання домашніх учительок [15, с. 67].

Згідно дописувачів «Подільських єпархіаль-
них відомостей» зазначив у 1897 р., що у Поділь-
ській єпархії існувало два духовних жіночих учи-

лища – Кам’янецьке і Тульчинське. Проте у них 
майже немає дочок дияконів і псаломщиків. До 
Кам’янецького духовного училища доступ донь-
кам церковнослужителів був заборонений згідно 
статуту. У Тульчинському духовному училищі 
таких обмежень не було, але тут існували пере-
шкоди фінансового характеру (вартість навчан-
ня без витрат на проживання становила 120-
150 руб. на рік).

Варто зазначити, що згідно літературних 
джерел немає точної дати повного перетво-
рення Тульчинського єпархіального училища 
у шестикласне. За одними джерелом учили-
ще було перетворене у шестикласне впродовж 
1888-1889 н.р., згідно іншого в 1892-1893 н.р. 
[16, с. 605; 17, с. 1–18].

При Тульчинському єпархіальному училищі 
з жовтня 1892 р. існувала церковнопарафіяльна 
зразкова школа, відкрита для практичного озна-
йомлення старших вихованок училища з ме-
тодами навчання і відповідно до їх діяльності 
в початкових школах [18, с. 325]. Таких даних 
про Подільське духовне училище нами не вияв-
лено. Слід зазначити, що саме в Тульчинському 
єпархіальному жіночому училищі в кінці XІX ст. 
практична підготовка ставала провідною фор-
мою професійного навчання майбутніх учите-
льок початкової школи.

Подільська духовна семінарія була відкри-
та за наказом царя Павла І 1 травня 1789 р. в  
м. Шаргороді при Миколаївському монастирі 
в приміщенні базиліанського колегіуму. Міс-
то Шаргород обрали для розміщення закладу 
у зв’язку з тим, що тут у колишньому уніатсько-
му Миколаївському монастирі, мешкав єпископ 
Іоанникій. Вже першого року на навчання до се-
мінарії вступили 130 дітей. 

У закладі щороку збільшувалося кількість учнів, 
що призводило до відкриття нових класів. Загалом 
з 1897 р. по 1898 р. в Подільську духовну семінарію 
закінчили 2665 осіб, з них 815 студентами (учні бо-
гославських і філософських класів) [19, с. 32].

Церковнопарафіяльні школи працювали на 
засадах православ’я, тому особи, що належали 
до інших віросповідань, були позбавлені мож-
ливості здобути освіту. В загальному розрізняли 
два види шкіл: однокласні (трирічні) і дворіч-
ні (п’ятирічні). У 1905-1906 навчальному році 
в Подільській анархії було 1475 однокласних 
церковнопарафіяльних шкіл, в тому числі у Ка-
мянецькому повіті – 127 (6184 учнів), Летичів-
ському – 73 (3312), в Проскурівському – 177 (4244), 
Ушицькому – 108 (5247). Всього в однокласних 
школах навчалося 81411 учнів [20, с. 29].

Двокласних церковнопарафіяльних шкіл на 
Поділлі у зазначений період було 14, зокрема 
у Вінницькому, Ольгопільському і Ямпольсько-
му повітах – по 3, у Гайсинському і Літинсько-
му – по 2, у Кам’янецькому – 1, де навчалося 
1479 учнів. У 1910 р. їх залишилося всього оди-
надцять. Всі вони мали повний склад відділень. 
У чоловічих школах навчалося 600 осіб, до цього 
числа не входили учні підготовчих класів. У Не-
мирівській жіночій школі навчалися 62 учени-
ці. Найбільшою двокласною школою на Поділлі 
була Велико-Мечетнянська (Балтійський по-
віт) – 81 учень, найменшою – Степанівська (Гай-
синський повіт) – 37 учнів [21, с. 264].
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Для церковнопарафіяльних шкіл та шкіл гра-

моти Поділля вчителів готували Вінницька цер-
ковно-вчительська школа та другокласні церков-
нопарафіяльні вчительські школи, Кам’янецька 
духовна семінарія, Тульчинське єпархіальне жіно-
че училище, гімназії, педагогічні курси. У 1907 р. 
у Вінницькій церковно-вчительській школі налічу-
валося 67 осіб, а в другокласних школах – 719 хлоп-
ців і 70 дівчат, всього 857 осіб [22, с. 38].

У 1904 – 1905 навчальному році в церковних 
школах навчалося 90,3 тис. дітей обох статей, із 
них православних – 84,5 тис., католиків – 4,2 тис., 
протестантів – 19, старообрядців – 110, євреїв – 569  
і дітей інших віросповідань – 5 [23, с. 1038–1039].

У церковно-вчительські школи на основі 
вступних екзаменів приймали юнаків і дівчат ві-
ком від 15 до 17 років, які вже мали за плечима 
двокласну школу. У церковно-вчительській школі 
викладали церковні і загальноосвітні предмети. 
Історичні джерела свідчать, що у 1913 р. в порів-
нянні із 1905 р. змінилася ситуація по складу вчи-
телів суспільних дисциплін, а саме: 1) на 0,37% 
знизилася кількість священників, в 2 рази зросла 
кількість дияконів, на 0,5 рази зросла кількість 
псаломщиків. За статевою ознакою вчителів сус-
пільних дисциплін спостерігається зростання: на 
0,26% чоловіків та на 0,36% жінок. 

За цей період, аналізуючи рівень світських 
вчителів, спостерігається:

– зниження: осіб з вищою і середньою освітою 
на 1,21%; осіб, які мають свідоцтво на звання 
вчителя початкової школи, на 5,05%; осіб, які ма-
ють звання вчителя грамоти на 12,83%; осіб, без 
будь-якого свідоцтва на 39,93%.

– зростання: осіб зі спеціальною педагогічною 
освітою на 3,86%; осіб, що мають звання вчителя 
однокласної школи на 50,14%; 

Таким чином, в 1913 р. в порівнянні із 1905 р. 
спостерігається зростання рівня освіти світських 
вчителів.

Як свідчать документи, Кам’янець-Подільська 
чоловіча гімназія, відкрита 1 січня 1833 р. в на-
йманому приватному будинку Бесадовської на-
проти архієрейської церкви [24, с. 16], під час Пер-
шої світової війни зазнала кількох евакуацій до: 
м. Київ (липень 1914 р.), м. Симбірськ (1915 р.), 
м. Хорол (16 липня 1917 р.), де в будинку реаль-
ного училища гімназія і розмістилася. Заняття 
розпочалися тільки 1 вересня 1917 р. у другу змі-
ну [25, арк. 24]. Наприкінці 1916-1917 навчаль-
ного року гімназія мала 8 основних, 1 підготов-
чий і 4 паралельні класи [25, арк. 7].

Заняття розпочали тільки 1 вересня 1917 р. 
без достатньої матеріально-технічної бази. Кіль-
кісний склад вихованців гімназії не був сталим 
і коливався залежно від того, в яких умовах вона 
перебувала. Зокрема, на початку 1916 р. він на-
раховував 133 гімназистів. Через рік після його 
проведення до Кам’янця-Подільського їх кіль-
кість зросла до 455 (до норми, яка існувала до ева-
куації) [26, арк. 7]. Проте на 1 січня 1917 р. кіль-
кість гімназистів різко зменшилася до 165 осіб, а 
у 1917 р. – зросла до 264 [27, арк. 1-51].

З 1 вересня 1917-1918 навчального року, за 
дорученням попечителя Київського навчально-
го округу, ліквідували підготовчий клас і пара-
лельні відділення при 1, 3, 4 і 5 класах. Отже, на 
1 січня 1918 р. до складу гімназії входило лише 
8 основних класів [28, арк. 1–51], де навчались 
177 осіб, в яких курс навчання включав окремі 
предмети.

Слід зазначити, в Кам’янець-Подільській 
чоловічій гімназії навчалися вихованці різно-
го віку – від 8 до 22 років. Архівні матеріали 
(таблиця 1) дають вичерпну характеристику 
кількісного, національно-конфесійного і соціаль-
ного складу гімназистів Кам’янець-Подільської 
чоловічої гімназії станом на 1 січня 1918 р.

Як свідчать історичні джерела, серед майже 
півтора десятка жіночих гімназій, які існували 

Таблиця 1
кількісний, національно-конфесійний і соціальний склад гімназистів  

кам’янець-подільської чоловічої гімназії станом на 1 січня 1918 р.

Кількість гімназистів

Підгот. І І ІІ ІІ ІІІ ІІІ IV IV Всього
36 22 16 18 86
V V VI VI VII VII VIII VII Всього
25 14 28 24 91

Підгот. I II III IV V VI VII VII Всього
За віросповіданням

– православні - 13 12 6 3 10 10 15 16 95
– римо-католики - 2 2 2 2 4 2 5 6 25
– вірмени - - - - - - - - - -
– інші християни - - - - - - - - - -
– іудеї - 16 8 2 8 11 2 8 2 57

За соціальним складом
– спадкові дворяни - 1 - - - - 1 1 - 3
– сини особистих дворян і чиновників - - 2 - 2 - 1 1 1 7
– із духовного звання - 1 - - 2 - - 1 1 5
– купців - 3 - 3 1 2 1 2 - 22
– селян - 13 15 1 6 16 5 20 18 94
– іноземці - - - - - - - - - -
– інші - 9 2 2 3 1 1 1 - 19

Джерело: систематизовано автором на основі опрацювання [29, арк. 11]
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на Поділлі до 1917 р. найважливіше місце нале-
жить Кам’янець-Подільській Маріїнській гімна-
зії. Заклад за 50 років існування (1867-1917 рр.) 
закінчило приблизно дві тисячі вихованок.

У 1902-1903 н.р. було переглянуто і пере-
роблено програми з усіх предметів з метою на-
ближення їх до норм, вказаних у нормальному 
табелі, і рівномірного розподілу їх по класах від-
повідно до віку і розвитку учениць. З метою до-
сягнення завершеності курсу чотирьох класів до 
нього було [30, арк. 10–11]:

– введено викладання вітчизняної історії і ге-
ографії;

– посилено увагу на наочність у викладанні 
всіх предметів;

– раціоналізовано постановку викладання 
малювання;

– запроваджено у першому класі викладання 
історії мистецтв;

– вжито заходів для складання наочних про-
грам з малювання і рукоділля;

– приділено увагу вивченню іноземних мов, 
внаслідок чого у перших трьох класах вивчали 
дві мови (французьку і німецьку) усі учениці, у IV 
класі тільки 5 учениць вивчаючи одну із мов. 

Про зменшення у гімназії кількості учениць, 
які не вивчати однієї або двох мов, свідчать такі 
дані: у 1901 р. не вивчали одній мови 153 уче-
ниці, двох мов – 62, у 1902 р. відповідав 108 і 29, 
у 1903 р. – 76 і 19, у 1904 р. – 58 і 14, у 1905 р. – 
29 і 5 [31, арк. 120]. 

Як видно із звіту гімназії за 1903 рік, певні від-
ступи здійснювалися від загальноприйнятого на-
вчального плану адміністрацією гімназії, а саме:

– введено один урок історії і у V класі і змен-
шено на один урок цього ж предмету у ІІІ класі;

– перенесено один урок російської мови з  
V класу в ІІІ клас. 

Причиною таких змін був висновок комі-
сії з перегляду програми з історії і необхідності 
більш раціональної постановки викладання істо-
рії: 1) пристосувати курс історії до віку і розвитку 
учениць; 2) розвивати в учениць у більшій мірі 
уміння переказувати почуте і прочитане. Для до-
сягнення цієї мети комісія визнала необхідним 
у молодших класах обмежитися лише епізодич-
ним курсом, а систематичний курс починати не 
раніше ІІІ класу [32, с. 78].

В архівних документах можна знайти серед-
ній вік учениць, так у 1903 р. він був таким: 
у 1 класі – 17 років, 2 – 16 років і один місяць, 

3 – 15 років, 4 – 13 років та 10 місяців, 5 – 12 років 
7 місяців, 6 – 12 років та 11 місяців і у 7 – 11 років 
та 4 місяці [33, арк. 28].

Важливим показником діяльності гімназії 
є кількість її випускниць. Так, у 1909 р. гімназію 
закінчило 42 учениці, а вибуло 47, у 1910 р. від-
повідно 40 і 34, у 1911 р. – 38 і 4228. Причинами 
перевищення кількості вихованок над тими, хто 
закінчив училище виступали: матеріальне ста-
новище вихованок, хвороби, неуспішність. 

Архівні документи свідчать, що кількість 
службовців у гімназії була невеликою – в серед-
ньому 20-35 чоловік, в тому числі: два вчителі 
закону Божого (православного і римо-католиць-
кого), учителі наук, учительки нових мов, учите-
лі мистецтв. Нагляд за поведінкою і моральним 
вихованням гімназисток здійснювали класні на-
глядачки, які водночас читали уроки у молод-
ших класах. Треба зазначити, що учителі, перш 
ніж приступити до роботи у гімназії, повинні 
були одержати від місцевих властей підтвердже-
нім про благонадійність. Більшість учителів гім-
назії мали середню освіту, рідко вищу. 

При збільшенні кількості учениць зростала 
відповідно і сума коштів на утримання закладу. 
Якщо у 1878 р. витрати становили 11 855 руб. 
[34, арк. 7], то у 1887 р. – 16 547 руб. [35, арк. 1], 
у 1907 – 29 706 руб. [36, арк. 4], то у 1913 р. – 
35 898 руб. [37, арк. 57]. Джерелом утримання 
гімназії були кошти, що надходили від плати за 
навчання, асигнування від відомства, проценти 
від капіталів, з державної скарбниці на додатко-
ві винагороди головній наглядачці, внесків по-
чесного «блюстителя» і з процентів від поточних 
рахунків.

Після ліквідації марійського відомства в кінці 
1917 року, у 1918-1920 рр. гімназія набувала інших 
відомчих підпорядкувань, ставала місцем розквар-
тирування військ тощо, а у липні 1920 року була 
закрита органами радянської влади.

Висновки і пропозиції. У роботі дослідже-
но передумови встановлення та розвитку освіти 
дорослих в мережі церковнопарафіяльних шкіл 
Подільської губернії у другій половині ХІХ – по-
чатку ХХ століття, базуючись на опрацювання 
низки архівних документів. Перспективами по-
дальших досліджень є визначення основ функці-
онування системи повітових та окружних ревізо-
рів церковнопарафіяльних шкіл та їх виплив на 
забезпечення ідентичності навчального процесу 
для дорослих подолян.
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aNalySiS of auThENTic vidEoS aS STudy-ENhaNciNG aidS iN ENGliSh  
foR SpEcific puRpoSES lESSoNS aT TEchNical uNivERSiTiES

Summary. The analysis of authentic videos as study-enhancing aids in ESP lessons at technical universities 
is done in the article. Technical students are often taught English for Specific Purposes (ESP). Therefore, the 
meaning of ESP, its relation to English as a Foreign Language (EFL) and English for Science and Technolo-
gy, and the main features of ESP teaching at technical universities are clarified in the paper. In addition to 
that, the importance of audiovisual aids and their authenticity in ESP lessons is clarified. Among the media, 
the most authentic and diverse are films, series, and programmes. Thus, the advantages of authentic English 
videos and the possible disadvantages of their incorrect implementation in the study process are specified. Fol-
lowing the analysis of the role of authentic videos in ESP lessons, the experimental verification of the studied 
issue with 3rd-year students-engineers and the results are provided.
keywords: authentic, video, aids, ESP, English for Specific Purposes, EFL, English as a Foreign Language, 
lesson, teaching, students, study, film, movie, technical university.

шевченко М.В.
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аНалІз аВтеНтичНих ВІДеО як заСОбІВ, щО пОкращують НаВчаННя  
На заНяттях Із аНГлІйСькОї МОВи техНІчНОГО СпряМуВаННя  

В техНІчНих уНІВерСитетах
анотація. Використання відеозаписів на заняттях із англійської мови робить викладання сучасним, ці-
кавим та інформативним, що є особливо важливим для навчання іноземної мови студентів технічних спе-
ціальностей у вищих навчальних закладах. Тому, у статті проаналізовано автентичні відео як засоби, що 
покращують навчання на заняттях із англійської мови технічного спрямування в технічних університе-
тах. Зокрема, дається пояснення поняття «англійська мова технічного спрямування» (ESP) і його зв’язок 
із поняттями «англійська як іноземна мова» (EFL) і «англійська мова для науки та техніки». У статті 
викладені основні особливості викладання ESP в технічних університетах. Крім того, пояснюється важ-
ливість використання аудіовізуальних засобів (відеозаписів) на заняттях із англійської мови технічного 
спрямування на технічних факультетах. Також, аналізуються переваги й можливі недоліки використан-
ня автентичних англомовних відео на заняттях із іноземної мови в технічних університетах. У роботі 
наведені приклади аудіовізуальних засобів. Серед них найбільш автентичними й найрізноманітнішими 
за тематикою і можливістю застосуванням на заняттях із англійської мови технічного спрямування є 
фільми та їх фрагменти, серіали, а також науково-популярні передачі. Викладач ESP (англійської мови 
технічного спрямування) може знайти в них необхідний фрагмент (або використати повністю) для по-
кращення заняття за допомогою інформації, що відповідає спеціальності студентів і представлена най-
більш ефективно для сприйняття – через слухову й зорову системи одночасно. Важливість автентичності 
навчальних матеріалів на заняттях ESP у технічних університетах також висвітлено. Після аналізу ролі 
автентичних англомовних відео на заняттях із англійської мови технічного спрямування описано деталі 
експериментальної перевірки досліджуваного питання, а також представлено результати експерименту 
зі студентами-інженерами третього курсу Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національ-
ного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
ключові слова: автентичний, відео, засоби, англійська мова технічного спрямування, англійська мова 
як іноземна, заняття, навчання, студенти, фільм, кіно, технічний університет.

Introduction. With the constant development 
of new technologies, they become ever-present 

in people’s everyday lives. The sphere of education 
is not an exception. It has been believed among ed-
ucators, both at school and university, that visuals 
add extra quality to lessons. However, not all visual 
aids are viewed by some English lecturers as 100% 
valu able. Among such are often mentioned authen-
tic video records in English for Specific Purposes 
(ESP) lessons at technical universities. The main 
reason for that is considered limited time (number) 
of ESP lessons per week at technical faculties. Thus,  
authentic English videos are frequently being dis-
carded due to English lecturers’ subjective opinions 
that they are too time-consuming and hard-to-com-

prehend for their students. The real role and in-
fluence of visuals, particularly authentic videos in 
English, on the studying process in the ESP class at 
a technical university requires further analysis.

literature review. The use of videos, including 
films, and their influence on students’ and learners’ 
studying of different types of English have been in-
vestigated by researchers from various countries.

Gomathi, Geetha, and Raa [3] proved experimen-
tally that authentic movies in English increased 
the first-year Indian undergraduate students’ mo-
tivation to study English as a foreign language and, 
as a result, noticeably improved their vocabulary.

Merita Ismaili [5] presented in the article the 
confirmation of the beneficial nature of films for 
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the work of students in the EFL class in terms of 
the enhancement of their listening comprehension 
and communication skills development. Accord-
ing to the study, motion pictures present English 
in a more natural way than texts in course books, 
play the role of visual context aids before reading, 
as well as attract students’ attention.

Raniah Hassen Kabooha [7] and Rusma Kalra 
[8] share the above-mentioned thought of Ismai-
li (2013) on the importance and effectiveness of 
the integration of films in the EFL classrooms.  
The findings of Kabooha’s (2016) study indicated 
that movies improved the students’ language learn-
ing process and facilitated the development of their 
language skills. Kalra (2017) states that with films, 
in addition to their increased motivation and lis-
tening and speaking comprehension, the third-year 
Thai undergraduate students managed to learn 
how to produce speech in the close-to-authentic 
way as it is done by the native speakers of English. 

unresolved issues. Although worldwide re-
searches were conducted to prove the hypothesis of the 
benefit of the use of videos in English as a Second Lan-
guage (ESL) and English as a Foreign Language (EFL) 
classes at universities and schools, the issue of their 
extensive implementation in the English for Specific 
Purposes (ESP) lessons at technical faculties needs 
more in-depth analysis and experimental verification.

aim. The goal of the current research is to an-
alyse authentic videos as study-enhancing aids in 
ESP lessons at the technical university. Specifical-
ly, there are tasks to determine what is considered 
authentic videos, and whether they have a positive 
or negative influence on the ESP study of students 
living in Ukraine, i.e. non-English speaking country. 

analysis of authentic videos as study-en-
hancing aids. Before identifying the role of au-
thentic English videos in teaching English for Spe-

cific Purposes (ESP), it is necessary to clarify what is 
meant under ESP that students at technical univer-
sities study. ESP is, basically, a branch of English as 
a Foreign Language (EFL) that represents an ideal 
balance between research and practice, i.e. English 
teaching in academic studies or for specific profes-
sional and scientific purposes [2, p. 19; 6, p. 138]. 

The main features of ESP teaching at technical 
universities are [6, p. 139]:

1) relation to students specialty in terms of top-
ics, disciplines, and activities;

2) aiming at meeting students’ specified needs 
and the development of language skills (required 
for their future professions in the specialty field);

3) focusing on the English language (lexis and 
terminology, semantics, syntax, discourse, etc.) ap-
plicable to activities and situations characteristic 
of students’ future professional field, hence, differ-
entiating from general English by its concern with 
specialized language and practice.

According to Hutchinson and Waters’ [4, p. 6] “Tree 
of ELT” (Fig. 1), students of technical universities study 
ESP in the form of English for Academic Purposes, and 
the engineering students, who took part in the exper-
imental verification provided further in the article, 
study even more specific subcategory of ESP – English 
for Science and Technology (hereinafter – ESP).

Students of technical faculties are practically ori-
ented in their study: theoretical materials in their pro-
fessional disciplines, in most cases, are accompanied 
by visualizations in the forms of pictures, schemes, 
visual instructions, device and technology samples, 
etc. Therefore, such students should be provided with 
the same, if not even bigger, amount of visuals in the 
English lessons. The reason for that is that they may 
be able to learn, translate, and practice new English 
terminology and phrases concerning some innovative 
technologies and devices without a complete picture 

 

fig. 1. Tree of ElT 
source: [6, p. 142]
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of what they are reading, talking or listening about. 
In this case, authentic videos in English come to the 
rescue, adding the missing element to the students’ 
foreign language study – visual content.

The findings of Oxford and Crookal [10] showed 
that the combination of visual and audio aids used for 
teaching activates multiple parts of students’ brains, 
and thus, they can process information more efficient-
ly via both auditory and visual sensing systems. In 
addition to the improved study materials comprehen-
sion, students’ ability of foreign vocabulary acquir-
ing improves greatly and noticeably in the process of 
studying English with videos, as was verified by nu-
merous researchers around the globe [3; 5; 7; 8; 11]. 

Under the category of audiovisual media fall films 
and their fragments, programmes, series, as well as 
any other dubbed video records. Authentic videos, in 
their turn, are a type of audiovisual aids that are cre-
ated for purposes other than pedagogical [9], primar-
ily, for people for whom English is a native language. 
Consequently, authentic videos are always more val-
uable for teaching ESP (or EFL) than specially creat-
ed for educational purposes, also known as ‘adapted’ 
ones. According to Sherman [11], the authenticity of 
study materials creates such incentive for students of 
technical specialties that no other type of educational 
aids can, as long as there is a special excitement in 
being able to comprehend the information on a video 
record, which corresponds to their specialty, created 
by and for native speakers of English. 

Even though movies are rarely used by ESP lec-
turers at technical faculties, they are exactly the 
teaching aids that bear the most authenticity, con-
text, and extralinguistic information (facial expres-
sions, voice tone, gestures, etc.) – everything stu-
dents require for successful communication in their 
future professional sphere. 

With film/series fragments and programmes in 
English, ESP lecturers can ensure that their foreign 
language lessons meet the basic requirements and 
characteristics of ESP teaching, aforementioned in the 
current article, as well as get the following advantages 
in the class with students of technical faculties [1]:

1) authenticity of target language vocabulary 
and its natural use (presentation of “real” and mod-
ern English language with its constantly-develo-
ping and updating list of lexis and special terminol-
ogy, which cannot be always found in textbooks);

2) visualization of various aspects of students’ 
specialty (devices and technologies that they study 
both in specialty classes and in English lessons, as 
well as real examples of specialists of their field 
and their work situations);

3) maximization of students’ attention to the 
studied material;

4) increase of students’ productivity and its du-
ration through the activation of two sensory sys-
tems at once – auditory and visual;

5) augmentation of technical students’ motiva-
tion to study the foreign language. 

Although the benefits of authentic videos use in 
ESP lessons are cogent, some possible negative as-
pects should be mentioned. Among them are:

1) authentic English videos may be hard to 
comprehend for students with insufficient levels of 
English language knowledge; 

2) if the videos are presented in the lesson with-
out a specific purpose (a task) before their watch-

ing, the efficiency of such work in the ESP lesson 
declines greatly, and authentic videos in such 
a case may become just distraction;

3) if new terminology is not worked on with stu-
dents of technical specialties prior to watching, the 
viewing may be complicated for them.

Experimental verification and results.  
To check whether authentic English videos affect the 
work (enhance the study) of technical students in 
ESP lessons positively, a 4-week experiment was con-
ducted. 30 third-year engineering students were ran-
domly selected and divided into 2 groups (experimen-
tal and control), 15 people in each, at the Institute of 
Energy Saving and Energy Management (IEE) of the 
National Technical University of Ukraine “Igor Sikor-
sky Kyiv Polytechnic Institute” in November 2018. It 
should be mentioned that the results of the pre-exper-
iment test (which checked the students’ vocabulary 
knowledge, both general and technical) of all 30 stu-
dents were in the same mark range: 4-6 out of 10. 

During the experiment, both groups received the 
same teaching materials and tasks. The difference 
was in that Group 1 (experimental) was offered ed-
ucational materials mostly in the form of authen-
tic video clips in English (from Hollywood movies), 
thematically corresponding to the students’ spe-
cialty – engineering, and Group 2 (control) received 
all the information as transcripts and texts. The 
main focus in tasks was made on the development 
of students’ target language active and passive vo-
cabulary and communicative skills.

The post-experimental test included the same lexis 
as had been provided in the pre-experimental test, as 
well as new terminology and general English words 
and phrases learnt during the time of the experiment. 

According to the final results, Group 1 with the 
marks range 7-9 out of 10 did much better than 
Group 2 with the marks range 6-7 out of 10. Conse-
quently, the normal efficiency improvement ratio af-
ter a 4-week experiment in Group 1 was 1.6, where-
as in Group 2 it was 1.3. The students’ vocabulary 
improved by almost two times in Group 1 and the 
progress remained practically the same in Group 2.

Moreover, in the post-test questionnaires, 95% 
of the Group 1 students stated that they considered 
their ESP lessons with authentic videos interesting 
and motivating, and expressed the desire to watch 
the proposed films in full in English after the les-
sons and practice the learnt vocabulary henceforth. 
While only 75% of Group 2 students said that they 
felt the incentive to continue practicing newly 
learnt lexis after the class. This feedback shows the 
inspiring character of authentic videos in ESP les-
sons at technical university faculties.

The results of this year’s experiment turned 
out to be positive, just like the outcomes of the 
last year’s one with other 3rd-year engineering stu-
dents, in which the influence of authentic English 
videos on the enhancement of technical students’ 
memorization and subsequent recall of the English 
lexis was verified [12]. The coincidence of positive 
results of two experiments concerning the benefi-
cial nature of authentic videos for ESP lessons at 
the technical university, which were conducted in 
different years and with different students of the 
same age, confirms undeniably the study-enhanc-
ing essence of authentic videos, in particular, film 
clips, in ESP lessons at technical universities. 
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Thus, the influence of authentic English media on 
various aspects of ESP teaching and study has the 
potential for further examination. 

conclusions. The conducted research and 
analyses showed the following results:

1. English for Specific Purposes (ESP) is a branch 
of English as a Foreign Language (EFL) that rep-
resents a balance between research and practice, 
being English teaching in academic studies or for 
specific professional and scientific purposes.

2. Among the main features of ESP teaching at 
technical universities are: a) relation to students 
specialty (topics, disciplines, and activities); b) aim-
ing at meeting students’ specified needs and the 
development of language skills (required for their 
future professions in the specialty field); c) focusing 
on the English language applicable to activities and 
situations characteristic of students’ future profes-
sional field (specialized language and practice).

3. Students of technical faculties are practi-
cally oriented, therefore, they should be provided 
with an abundant amount of visuals in the English 
lessons, and authentic videos in English add the 
missing element to the students’ foreign language 
study – visual content.

4. Authentic videos are a type of audiovisual aids 
that are created for purposes other than pedagogi-
cal, primarily, for native speakers of English. Thus, 
authentic videos are always more valuable for teach-
ing ESP than adapted ones (specially created for ed-
ucational purposes) at technical universities.

5. Among popular and most useful audiovisual aids 
are films and their fragments, programmes, series, as 
well as any other dubbed video records. Movies bear 
the most authenticity, context, and extralinguistic 
information (facial expressions, voice tone, gestures, 
etc.) – everything students require for successful com-
munication in their future professional sphere.

6. The advantages of using film/series fragments 
and programmes in English are: a) authenticity of 
target language vocabulary and its natural use;  
b) visualization of various aspects of students’ 
specialty; c) maximization of students’ attention;  

d) increase of students productivity and its duration; 
e) augmentation of technical students’ motivation.

7. The combination of visual and audio aids used 
for teaching activates multiple parts of students’ 
brains, and therefore, they can process information 
more efficiently via both auditory and visual sens-
ing systems. In addition to the improved study ma-
terials comprehension, students’ ability of foreign 
vocabulary acquiring improves greatly and notice-
ably in the process of studying English with videos. 
Moreover, the authenticity of study materials cre-
ates such incentive for students of technical spe-
cialties that no other type of educational aids can.

8. The possible negative aspects of authentic 
videos use in ESP lessons are: a) they may be hard 
to comprehend for students with insufficient levels 
of the English language knowledge; b) if the videos 
are presented in the lesson without a specific pur-
pose (a task) before their watching, the efficiency 
of such work in the ESP lesson declines greatly;  
c) if new terminology is not worked on with stu-
dents of technical specialties prior to watching,  
the viewing may be complicated for them.

9. The experimental verification of the enhance-
ment of technical students’ study with authentic 
English videos in ESP lessons showed that the ex-
perimental group students’ vocabulary improved 
by almost two times due to being offered such ed-
ucational materials as authentic video clips (from 
Hollywood movies) in English, thematically corre-
sponding to their specialty – engineering, where-
as the progress of the control group, which studied 
using only printed materials (video transcripts and 
texts), remained practically without changes. In 
addition to the practical results, 95% of the experi-
mental group students stated that they considered 
their ESP lessons with authentic videos interesting 
and motivating, and expressed the desire to watch 
the proposed films in full in English after the les-
sons and practice the learnt vocabulary henceforth. 
While only 75% of the control group students said 
that they felt the incentive to continue practicing 
newly learnt lexis outside the class.
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рекОМеНДацІї пО пІДВищеННю безпеки  
пІД чаС рОбОти ФахІВцІВ зІ СпецІальНОї ОСВІти

анотація. На сьогоднішній день, українське суспільство як ніколи усвідомлює необхідність забезпечити 
дітям з обмеженими можливостями не тільки якісне освітлення, але і комфортні та безпечні умови на-
вчання. Основними учасниками спеціального педагогічного спілкування і корекційного навчання є про-
фесійні викладачі-логопеди. При організації навчального процесу на викладача-логопеда покладається 
основна функція в реалізації практичних заходів щодо профілактики травматизму та виховання у дітей 
сталих навичок здорового способу життя. В зв’язку з цим, з метою підвищення якості та ефективності на-
вчання з питань безпеки проаналізовано потенційні небезпеки, що можуть виникнути під час навчаль-
но-педагогічної роботи студентів-магістрів і викладачів-логопедів. Проаналізовано вплив санітарно-гі-
гієнічних умов праці на здоров’я дітей та викладачів. З метою запобігання прояву негативних факторів 
в процесі трудової діяльності розглянуто заходи по забезпеченню безпеки, санітарії та гігієни праці в 
інклюзивно-ресурсному центрі.
ключові слова: аналіз потенційних небезпек, санітарно-гігієнічні умови, корекційна освіта, інклюзивно-
ресурсний центр. 
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REcoMMENdaTioNS of SafETy iMpRoviNG duRiNG ThE SpEcial EducaTioN 
SpEcialiST’S woRkiNG pRocESS

Summary. Currently Ukrainian society faces the necessity of providing disabled kids with quality and safe 
education. There are professional speech therapists who take part in special pedagogical communication and 
special education. When managing studying process, the speech therapist realizes the injury prevention and 
cultivating sustainable healthy lifestyle. In order to increase the quality and efficacy of education’s and occu-
pational’s Safety and Health potential risks that Master Students and professional speech therapists can face 
during the studying process have been analyzed. The influence of sanitary and hygienic working conditions 
on the health of children and teachers is analyzed. In order to prevent negative factors that may occur dur-
ing the working process, security, sanitation and occupational health measures in Inclusive Resource Center 
have been considered. It is noted that during the training of children with limited possibilities, the work of a 
teacher-speech therapist is characterized by a significant degree of nervous and emotional stress due to the 
intensification of attention, memory, thinking and emotional sphere, as well as essential requirements for 
the professional and general erudition of the teacher, his organizing and business qualities. Prolonged raised 
psycho-emotional stresses can lead to stressful conditions, a decrease in inspiration to work, and to diseases 
of the nervous system. To ensure safety, an integrated approach to the organization of the educational process 
is necessary. Compliance with the requirements of regulatory legal documents of Ukraine, the introduction of 
various pedagogical methods, enhancement of the motivation to be successful in the specialists, reduction of 
risk susceptibility, and careful control of the safe behavior of the rules will ensure the health of professionals 
throughout their work.
keywords: analysis, risk, sanitation, special education, Inclusive Resource Center.

Постановка проблеми. Мова – невичерп-
не джерело розумового розвитку дитини, 

без розвиненого мовлення малюк не зможе здо-
бути міцних і ґрунтовних знань з основ наук, не 
зможе цілісно і гармонійно розвиватися. Спілку-
вання між дітьми та дорослими людьми, що їх 
оточують, відіграє суттєву роль не тільки в про-
цесі виховання, але і розвиває у дитини інте-
реси, переконання, мотиви поведінки, загальні 
потреби. Процес мовлення впливає на розумову 
роботу дитини, її емоції, переживання, формує 
характер, навички адекватної поведінки, здоро-
вого способу життя, комфортного сприйняття на-
вколишнього світу.

Як відомо, кінцевою метою логопедично-
го впливу на дитину з порушеннями мовлення 
є ефективна соціалізація її в середовищі одно-
літків з нормальним мовленнєвим розвитком. 
Відбувається цей процес безпосередньо у спілку-
ванні дорослих і дітей та дітей між собою. Основ-

ними учасниками спеціального педагогічного 
спілкування і корекційного навчання є профе-
сійні вчителі-логопеди, уповноважені допомага-
ти дітям позбутися вад мовлення, й учні – носії 
цих вад – основні суб'єкти спеціального корек-
ційного навчання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нажаль, останнім часом загострилась пробле-
ма мовленнєвих порушень у дітей різного віку. 
Ефективність корекції цих порушень залежить 
від об'єднаних зусиль вчителів-логопедів, меди-
ків, батьків і дітей. Вчитель-логопед проводить 
релаксацію, дихальну, пальчикову та артикуля-
ційну гімнастики, масаж, ставить та автомати-
зує звуки, розвиває фонематичний слух. Досвід 
показує, що найбільш доцільно здійснювати ло-
гопедичну допомогу у спеціальних групах ком-
пенсуючого типу, де можна максимально скон-
центрувати зусилля спеціалістів на головній 
проблемі корекції мовлення. 
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Робота спеціальних логопедичних груп за-
кладу передбачає вирішення таких завдань:

– створення єдиного корекційно-освітнього 
простору;

– обладнання предметно-ігрового розвиваль-
ного середовища, яке стимулює мовленнєвий 
розвиток дитини;

– пропаганда логопедичних знань серед бать-
ків і педагогів;

– розширення інтегрованих зв’язків, об'єд-
нання зусиль педагогів, медиків, батьків і дітей 
з метою корекції мовленнєвих порушень.

Тобто, активна педагогічна робота впливає на 
самопочуття та психоемоційний стан викладачів 
і висуває до них цілу низку вимог [1].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Для підготовки студентів 
до безпечної роботи з дітьми, що мають обмежені 
можливості, згідно навчальних планів передбаче-
но шість годин лекційних занять з предмету «Охо-
рона праці в галузі». Викладачі кафедри «Охорони 
праці та навколишнього середовища» Запорізького 
національного технічного університету завжди на-
магались забезпечити високий рівень підготовки 
студентів-магістрів, тому був проведений деталь-
ний аналіз можливих потенційних небезпек під 
час виконання корекційно-розвиваючих завдань 
та санітарно-гігієнічних умов праці в закладах осві-
ти (у тому числі в рамках інклюзивного освітнього 
середовища), шкіл-інтернатів та спеціалізованих 
центрів, де організовані логопедичні кабінети. 

цілі статті. З метою підвищення якості 
та ефективності навчання з питань безпеки 
та охорони праці проаналізуємо потенційні не-
безпеки, що можуть виникнути під час навчаль-
но-педагогічної роботи студентів-магістрів і вчи-
телів-логопедів. З метою запобігання прояву 
негативних факторів в процесі трудової діяль-
ності розглянемо заходи по забезпеченню безпе-
ки, виробничої санітарії, гігієни праці і пожеж-
ної безпеки в інклюзивно-ресурсному центрі.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи, 
що робота з дітьми, які мають обмежені можли-
вості, пов’язана з напруженням сенсорного апа-
рату вчителя, активізацією уваги, пам’яті, мис-
лення, емоційної сфери, і полягає у сприйнятті, 
переробці інформації та донесенні її до дитини 
у найпростішому виді, то така робота характери-
зується значним ступенем нервового та емоцій-
ного напруження [1].

Тривалі підвищені психоемоційні наванта-
ження можуть призвести до стресових станів, 
зниження наснаги на працю, до захворювань 
нервової системи. Крім того, надмірна рухова 
активність, характерна для дітей з зазначеним 
діагнозом, призводить до невиконання планів 
занять, їх недостатній ефективності, що, в свою 
чергу, погіршує психоемоційний стан вчителя. 
Відсутність у дітей бажання тривало та якісно ви-
конувати зазначені вправи, також призводить до 
суттєвого нервового напруження у фахівців. Не-
адекватна реакція дітей на зауваження та вимоги 
з боку педагогів, високі вимоги з боку батьків до 
професійної та загальної ерудиції вчителя, його 
організаторських і ділових якостей, а також мож-
ливі конфліктні ситуації у колективі, особливо під 
час збільшення інтенсивності роботи, може при-
звести до нервово-емоційного виснаження. 

Потенційною небезпекою та причиною стом-
лення як вчителів так і дітей є відсутність індиві-
дуального підходу до кожної дитини, недостатній 
облік їх стану здоров'я та вікових особливостей. 
До погіршення психофізіологічного стану дітей 
можуть привести незадовільні стосунки у колек-
тиві – моббінг, особливо, якщо вчителі не мають 
достатніх навичок швидкого реагування на змі-
ни загального настрою.

Незадовільні ергономічні характеристики ро-
бочого місця, нераціональне планування робочо-
го місця, використання застарілих моделей офіс-
ного обладнання, може призвести до механічних 
травм, втоми та порушень кістково-м’язового 
апарату. Механічне травмування дітей, їх бать-
ків, персоналу можливе під час їх ходьби по схо-
дах, коридорам та території при зниженні уваги, 
недостатньому освітленні, невідповідних ергоно-
мічних рішеннях.

До санітарно-гігієнічних небезпек можна від-
нести: 

1. Небезпеки, що пов’язані з негативним впли-
вом при роботі з відео дисплейним терміналом 
на органи зору та функціональний стан людини 
внаслідок використання застарілої техніки, не-
дотримання режиму праці та відпочинку, нера-
ціональної організації робочого місця. 

2. Переохолодження або перегрівання, що 
викликають загальні захворювання при неза-
довільних параметрах мікроклімату у зв'язку 
з відсутністю або неправильною роботою засобів 
забезпечення опалення.

Основним напрямком забезпечення безпеки 
під час навчання, перебування дітей в інклюзив-
но-ресурсному центрі є постійне виконання ви-
мог та рекомендацій нормативно-правових актів 
України. 

Для забезпечення гігієни та високого рівня 
комфорту враховуються вимоги ДБН В.2.2-3-2018  
«Будинки та споруди закладів освіти» та застосо-
вуються будівельні матеріали, що мають низьку 
теплопровідність, низку звукопровідність, малу 
гігроскопічність, достатню повітря провідність 
та пристосовані до постійного вологого приби-
рання [2]. 

Для забезпечення належних ергономічних 
умов на робочому місці ДСТУ 7234:2011 «Дизайн 
і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні 
вимоги дизайну та ергономіки» [3]. Рекомендова-
но використання зручної сучасної офісної техні-
ки, що суттєво підвищить рівень працездатності 
людини та зменшить втому при роботі з необхід-
ною технікою. Оформлення кабінету, відповідно 
до рекомендацій ДСанПіН 2.3-185-2013 «Гігіє-
нічні рекомендації до улаштування, утриман-
ня і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл 
(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують ко-
рекції фізичного та (або) розумового розвитку, 
та навчально-реабілітаційного центру», забезпе-
чить відповідність діагностиці, віковим і індиві-
дуальним особливостям дітей [4].

Логопедичний кабінет доцільно розділити на 
три зони. Перша – це робоча зона, в якій є зона 
корекції звуковимовлення (у настінного дзерка-
ла), зона виправлення і профілактики порушень 
усного і писемного мовлення (парти, дошка, 
індивідуальні дзеркала) та зона методичного, 
дидактичного й ігрового супроводу (посібники, 
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ТСО, робочий стіл логопеда). Друга – ігрова 
зона, а третя – релаксаційна зона (кушетка для 
проведення масажу, м'які іграшки, м'які ме-
блі для розслаблення дітей, що заїкаються) [5]. 
Крім того, необхідною є інформативна зона для 
батьків і педагогів, в якій на планшетах, стендах 
постійного та змінного характеру розміщують-
ся популярні відомості щодо розвитку і корекції 
мовлення дітей, надається сучасна інформація 
та всесвітні методичні досягнення.

Оформлення робочої зони повинно бути більш 
витриманим як в кольорі, так і в наборі матері-
алів та наочних посібників, що потрапляють 
у поле зору дитини. Ігрову і релаксаційну зони 
необхідно розташувати за спиною сидячих дітей 
щоб дитина не відволікалася під час роботи [6]. 
Створити комфортну навчально-ігрову обстанов-
ку приміщення допоможуть: 

– дотримання єдиного стилю та застосування 
різноманітних деталей для гри і навчання, орга-
нічно вбудованих в інтер'єр кабінету; 

– різнобарвне кольорове оформлення, яке на-
лаштовує на позитивне сприйняття навчальної 
інформації; застосування в оформленні живих 
рослин; 

– наявність в оформленні кабінету деталей, 
які позитивно впливають на емоційний стан 
учасників освітнього процесу тощо.

Для підвищення ефективності навчання робо-
ча зона оснащена трьома настінними дзеркала-
ми, спеціальними робочими планшетами та пла-
катами із зображенням кольорових картинок, 
спрямованих на виправлення мовного дефекту. 
На планшетах бажано розміщувати оповідання 
і казки для переказів, барвисті картинки для 
складання оповідань, загадки, дитячі віршики, 
словесні ігри та завдання. В кожному логопедич-
ному кабінеті також повинна бути зона з підго-
товки до освоєння дитиною грамоти. Простір цієї 
зони має бути обладнаний розлініяної магнітною 
дошкою, комплектом різнокольорових магнітів 

та указкою. Меблі та шкільна дошка у логопе-
дичному кабінеті відповідають ДСанПіН 8.2.1-
181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, 
вироби і конструкції, що застосовуються у будів-
ництві та виробництві», що дасть можливість за-
безпечити не тільки безпеку під час навчання, а 
і естетичне задоволення та комфорт [7]. 

Для мінімізації негативного впливу підвище-
ного психоемоційного навантаженням необхід-
ним є оптимізація режиму трудового процесу [8]. 
Також необхідно впроваджувати сучасні методи 
психологічного розвантаження:

1) деякі перерви використовувати для вико-
нання комплексу фізичних вправ: для знижен-
ня нервово-емоційного напруження, втомлення 
зорового аналізатору, поліпшення мозкового 
кровообігу, подолання несприятливих наслідків 
гіподинамії, запобігання втомі; 

2) при проведенні сеансів психофізіологічного 
розвантаження рекомендується використовува-
ти деякі елементи методу аутоґенного тренуван-
ня. При цьому увага приділяється набуванню 
й закріпленню навичок м'язового розслаблення 
(релаксації) [9];

3) перерви рекомендовано проводити в кім-
наті психофізіологічного розвантаження з від-
повідним інтер'єром, кольоровим оформленням 
та приємним звуковим супроводом [2; 10]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 
комплексний підхід в організації навчально-
оздоровчого процесу (застосувань різноманітних 
педагогічних методів, підвищення у фахівців 
мотивації до успіху, зниження схильності до 
ризику, ретельного контролю засвоєння правил 
безпечної поведінки при виконанні робіт в ін-
клюзивно-ресурсному центрі, засвоєння теоре-
тичних навичок для виконання робіт за фахом) 
дасть можливість виховати фахівців для яких 
життєвою моделлю є здоровий спосіб життя 
та безпечна поведінка незалежно від зовнішніх 
обставин.

Список літератури:
1. Кундiев Ю.І., Яворовський О.П., Шевченко А.М. Гігієна праці. Київ : ВСВ «Медицина», 2011. 904 с.
2. ДБН В.2.2-3-2018 «Будинки та споруди закладів освіти».
3. ДСТУ 7234:2011 «Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки».
4. ДСанПіН 2.3-185-2013 «Гігієнічні рекомендації до улаштування, утримання і режиму спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку, та навчально-реабілітаційного центру».

5. Балабанова В.М., Лопатіна Л.В., Лалаева Р.Л., Чистович І.А. Діагностика порушень мовлення у дітей та 
організація логопедичної роботи в умовах дошкільного освітнього закладу. СПб. : Дитинство-Прес, 2012. 177 с.

6. Рібцун Ю.В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ :  
програмно-методичний комплекс. Київ : Освіта України, 2011. 292 с.

7. ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у 
будівництві та виробництві».

8. Березуцький В.В., Бондаренко Т.С., Валенко Г.Г. Основи охорони праці. Харків : Факт, 2005. 327 с.
9. Пономарева Г.А. Синдром «эмоционального выгорания» у педагогов, работающих с особыми детьми» и спо-

собы его профилактики в условиях образовательного учреждений. Специальная психология. 2006. № 1. 
С. 48–57.

10. Катренко Л. А., Пістун І.Н. Охорона праці в галузі освіти. Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. 304 с.

References:
1. Kundiev Yu.I., Yavorovskyi O.P., Shevchenko A.M. (2011). Hihiiena pratsi. [Hygiene of labor]. Kyiv : VSV «Medytsyna». 

(in Ukrainian)
2. DBN V.2.2-3-2018 «Budynky ta sporudy zakladiv osvity» [DBN V.2.2-3-2018 «Buildings and facilities of educational 

institutions»]. (in Ukrainian)
3. DSTU 7234:2011 «Dyzain i erhonomika. Obladnannia vyrobnyche. Zahalni vymohy dyzainu ta erhonomiky»  

[DSTU 7234:2011 «Design and ergonomics. Equipment industrial. General requirements for design and ergonomics»]. 
(in Ukrainian)



«Молодий вчений» • № 3 (67) • березень, 2019 р. 322

п
е

д
а

го
гі

ч
н

і 
н

а
у

к
и

4. DSanPiN 2.3-185-2013 «Hihiienichni rekomendatsii do ulashtuvannia, utrymannia i rezhymu spetsialnykh 
zahalnoosvitnikh shkil (shkil-internativ) dlia ditei, yaki potrebuiut korektsii fizychnoho ta (abo) rozumovoho 
rozvytku, ta navchalno-reabilitatsiinoho tsentru» [DSanPiN 2.3-185-2013 «Hygienic recommendations for the 
arrangement, maintenance and mode of special general schools (orphanages) for children who need correction of 
physical and (or) mental development, and educational-rehabilitation center»].

5. Balabanova V.M., Lopatina L.V., Lalaeva R.L., Chystovych I.A. (2012). Diahnostyka porushen movlennia u ditei 
ta orhanizatsiia lohopedychnoi roboty v umovakh doshkilnoho osvitnoho zakladu [Diagnosis of speech disorders 
in children and organization of speech therapy work in pre-school educational institutions]. SPb. : Dytynstvo-Pres. 
(in Russian)

6. Ribtsun Yu.V. (2011). Korektsiine navchannia z rozvytku movlennia ditei molodshoho doshkilnoho viku iz ZNM : 
prohramno-metodychnyi kompleks [Correctional training on the development of broadcasting of children of junior 
preschool age with ZNM: program-methodical complex]. Kyiv : Osvita Ukrainy. (in Ukrainian)

7. DSanPiN 8.2.1-181-2012 «Polimerni ta polimervmisni materialy, vyroby i konstruktsii, shcho zastosovuiutsia u 
budivnytstvi ta vyrobnytstvi» [DSanPiN 8.2.1-181-2012 «Polymer and polymer-based materials, products and 
constructions used in construction and production»]. (in Ukrainian)

8. Berezutskyi V.V., Bondarenko T.S., Valenko H.H. (2005). Osnovy okhorony pratsi [Basics of labor protection]. 
Kharkiv : Fakt. (in Ukrainian)

9. Ponomareva H.A. (2006). Syndrom «emotsyonalnoho vyhoranyia» u pedahohov, rabotaiushchykh s osobymy 
detmy» y sposoby eho profylaktyky v uslovyiakh obrazovatelnoho uchrezhdenyi [The syndrome of «emotional 
burnout» among teachers working with special children and methods of its prevention in the conditions of 
educational institutions]. spetsyalnaia psykholohyia, vol. 1, pp. 49–76.

10. Katrenko L.A., Pistun I.N. (2004). Okhorona pratsi v haluzi osvity [Labor protection in education].  
Sumy : VTD «Universytetska knyha». (in Ukrainian)



«Young Scientist» • № 3 (67) • March, 2019

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

а
у

к
и

323

© Білас А.А., Семенченко О.В., 2019

філологічні науки
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-68
УДК 81’25:821.133.1

білас а.а., Семенченко О.В.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»

ВІДтВОреННя ФуНкцІй ФаМІльяризМІВ  
як ОДиНиць рОзМОВНОГО МОВлеННя у переклаДІ

анотація. У статті розглядаються французькі розмовні елементи, зокрема фамільяризми, як одиниці 
розмовного мовлення. Досліджено проблематику та адекватність їх відтворення в українському перекла-
ді. Визначено функції французьких фамільяризмів. З’ясовано особливості перекладу розмовних одиниць 
та труднощі, які виникають у перекладача на основі особливостей розмовних елементів. Проаналізовано 
особливості відтворення функцій французької фамільярної лексики в контексті українського перекладу 
роману А. Мартен-Люган «Щасливі люди читають книжки і п’ють каву».
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RENdERiNG of ThE faMiliaRiSMS fuNcTioNS aS SpokEN uNiTS iN TRaNSlaTioN
Summary. The article deals with French spoken elements, in particular familiarisms, as units of spoken lan-
guage. The problems and adequacy of their reproduction in the Ukrainian translation are investigated. The 
functions of French familiarisms are defined. The research makes it possible to confirm that Ch. Bally drew 
linguists’ attention to the linguistic heterogeneity of colloquial speech, distinguishing its varieties: the argot 
speech, the so-called vernacular speech, vulgar speech and the familiar speech. The difficulties of the colloquial 
units translation encountered by a translator on the basis of features of conversational elements are revealed. 
The peculiarities of the reproduction of the functions of the French vocabulary in the context of the Ukrainian 
translation of the novel “Happy people read books and drink coffee” by A. Martin-Lugan are analysed. The 
spontaneity as unprepared colloquial speech, characterized by emotionality, pragmatism, availability, individ-
uality of intentions and strategies, is determined as one of the main criteria for defining the nature of collo-
quial speech. Its main defined functions illustrated in the novel “Happy people read books and drink coffee” by 
A. Martin-Lugan are function of generalization, function of influence or action, regulation function, planning 
function, diacritic function, contact function, expression function. The problem of attempts by the author to 
reproduce in her novel the authenticity of the spoken language which differs from the actual oral colloquial 
speech was analyzed in comparing the original and translation texts. The question of the adequate translation 
of the French low colloquial vocabulary by using stylistic transformations and exact reproducing of speech 
functions in the novel by A. Martin-Lugan mentioned above and its translation of L. Kononovych is examined. 
keywords: spoken speech, familiarism, speech functions, peculiarities of translation.

Постановка наукової проблеми та її 
значення. Однією з головних проблем 

перекладача сучасної літератури є проблема пе-
рекладу експресивно навантажених розмовних 
елементів, які виходять за рамки літературної 
мови. У сучасній художній літературі, і фран-
цузькій зокрема, розмовно-фамільярна лексика 
побутує практично у кожному прозовому творі. 
Звісно, усне розмовне мовлення та результат 
спроб автора відтворити в художньому тексті ав-
тентичність розмовного регістру певною мірою 
відрізняється. В усному дискурсі розмовно-фамі-
льярний елемент вживається спонтанно, а в лі-
тературному тексті він проходить кілька етапів 
«шліфування» та свого роду цензури перед тим, 
як художній твір вийде у світ. І саме через це 
у перекладача виникають певні труднощі в пере-
даванні смислового навантаження та емоційного 
забарвлення того чи іншого розмовного елементу 
оригіналу.

аналіз останніх досліджень цієї проблеми. 
Феномен розмовного мовлення та його функцій 
досліджували представники мовознавства, пере-

кладознавства та психолінгвістики, які фунда-
ментально чи частково досліджували феномен 
розмовного мовлення та його функції у мовознав-
чому та перекладознавчому аспектах. У процесі 
дослідження ми спиралися на положення науко-
вих праць А.А. Біласа [1; 2; 9], О.О. Волгіної [3], 
Л.С Виготського [4], О.О. Леонтьєва [5], І.А. Ли-
ходкіної [6], С.Л. Рубінштейна [8], К. Бланш-
Бенвеніст [12; 13], А. Соважо [15].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Актуальність обраної 
теми зумовлена необхідністю вивчення живо-
го французького мовлення, зокрема фамілья-
ризмів, як його одиниць, та функцій, які вони 
виконують в узусі. Сучасне мовознавство роз-
вивається в межах мовних та міжкультурних 
комунікацій. І в цьому плані розмовна мова ви-
дається одним з основних компонентів наукового 
дослідження. Метою роботи є окреслення функ-
цій французьких фамільяризмів з метою їх адек-
ватного відтворення в українському перекла-
ді. Об’єктом дослідження є фамільяризми як 
компонент французького розмовного мовлення.  
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предметом дослідження є особливості відтво-
рення функцій французької фамільярної лекси-
ки в контексті українського перекладу роману 
А. Мартен-Люган «Щасливі люди читають книж-
ки і п’ють каву» [7; 12].

Виклад основного матеріалу й обґрун - 
тування результатів дослідження. Мовознав-
ці по-різному підходять до визначення понят-
тя «розмовна мова». За основу дефініції цього 
феномена беруть, зазвичай, ті риси розмовної 
мови, які найточніше відповідають завданням 
конкретних досліджень. Відсутність єдиного ви-
значення сутності поняття «розмовна мова» свід-
чить про багатосторонність, багатоаспектність 
та багато факторність цього явища [1, с. 171].

Деякі мовознавці виділяють побутово-розмов-
не мовлення як самостійну систему, яку проти-
ставляють літературній мові. Але здебільшого 
його розглядають у межах стильової структури 
усного літературного мовлення. Автори енцикло-
педичного словника подають визначення: «Роз-
мовне мовлення – це різновид усного літератур-
ного мовлення, яке обслуговує щоденне побутове 
спілкування і виконує функцію спілкування» 
[11, с. 407]. Практично тотожним є тлумачення, 
яке наведене у виданні «Українська мова. Ен-
циклопедія»: «Особливий різновид літературної 
мови, яким послуговуються мовці в щоденному 
неофіційному спілкуванні» [10, с. 560].

У французькій мовознавчій традиції тер-
мін «oral spontané» («усний спонтанний») не 
дуже поширений, що не можна сказати про 
«français parlé». У працях про розмовне мовлен-
ня (langage parlé) воно швидше визначене термі-
нами populaire (просторічне) (П. Гіро), familier 
(фамільярне), non conventionnel (нетрадиційне) 
(А. Рей), non standard (нестандартне), informel 
(неформальне) [12, с. 21–22] на підставі соціль-
но-детермінованого підходу до трактування мов-
лення. Це означає, що, з одного боку, можемо по-
дибати термін «спонтанна усна мова» з певним 
імпліцитним навантаженням, який зводиться до 
певного і обмеженого використання усної мови, а 
саме «фамільярної говірки». Або, з іншого боку, 
навпаки, характерні риси «спонтанної мови», фа-
мільярної чи нестандартної, наближують нас до 
розуміння «розмовної мови», навіть якщо їх можна 
простежувати в літературних творах [12, с. 21–22].

Просторічний та розмовно-фамільярний стилі 
мови відрізняються один від одного за соціально-
культурними параметрами. Але це не виключає 
використання окремих просторічно забарвлених 
засобів вираження в розмовно-фамільярному сти-
лі культурних мовців. Ці засоби помітні перш за 
все в тому, що просторічний стиль допускає цілий 
ряд граматичних порушень. Одним з найважли-
віших лінгвістичних факторів, які призводять до 
помилок такого типу, є спрощення граматичної 
системи мови та уніфікація граматичних форм. 

Специфіка використання просторічного вокабу-
ляру, відсутність українського відповідника, якісні 
та кількісні розбіжності цієї лексики, недостатнє 
її відображення у загальних словниках – все це 
призводить до не зовсім правильного розуміння 
французького дискурсу. У сучасній перекладаць-
кій практиці постає важлива проблема: як відтво-
рювати стилістично знижені частини художнього 
твору, що зумовлене вживанням фамільяризмів 

та арго. Саме тому дуже важливо розмежовувати 
рівні мови за їхнім смисловим навантаженням 
та емоційним забарвленням [13, с. 7–8].

Варто зазначити також, що під час усного мов-
лення особливо помітно виявляється емоційний 
стан мовця, а також ставлення до теми розмови 
і до самого співрозмовника. І будь-який вид мов-
лення, зокрема усне і письмове, має своє призна-
чення, тобто виконує певні функції. Головним 
змістом мовлення є процес комунікації, який ре-
алізується за допомогою функцій повідомлення 
думки і впливу як на мовця, так і на інших людей. 

Актуальним для нашої наукової розвідки 
видаються положення про мовленнєві функції, 
досліджені С.Л. Рубінштейном [8] у галузі пси-
холінгвістики. Дослідник виокремив: 1) функ-
цію повідомлення (або передачі інформації);  
2) функцію узагальнення (позначення); 3) функ-
цію впливу або дії; 4) функцію регулювання;  
5) діакритичну функцію, 6) функцію контакту. 

До прикладу, однією з основних функцій мови 
є функція повідомлення, основою якої є, власне, 
сам процес обміну інформацією та думками між 
людьми за допомогою слів з метою налагоджен-
ня контактів. Такими засобами слугують роз-
мовні вирази, як от прощання: O.K., à demain  
[14, c. 15]. – Добре, завтра зустрінемося [7, c. 27]. 
Також сюди можна віднести і певні граматичні 
конструкції, наприклад, усічене заперечення без 
частки «ne»: Certainement pas [14, c. 4] – Де ж 
пак [7, c. 9]! Такі засоби виражають реальність 
мовця та засвідчують вживання «живої» мови.

Функція узагальнення, згідно якої спілкуван-
ня між людьми стає можливим лише за умови, 
коли всі співрозмовники використовують одні 
й ті ж словесні знаки з однаковим значенням. Як 
приклад, можна навести номінацію видів пива: 
Colin ne buvait que des bières brunes, il n’aimait 
pas les blondes [14, c. 10] – Колен любив тіль-
ки темне пиво і завжди жартував, як то він 
примудрився закохатися в мене, любительку 
світлого [7, c. 20]. Лексичні одиниці «brun(e)» 
та «blond(e)» зазвичай використовуються для 
позначення кольору волосся, але з даного при-
кладу зрозуміло, що таким чином автор показує, 
наскільки символічним є ставлення героїв до 
особливих сортів пива.

Ще однією важливою функцією є функція 
впливу або дії. Як правило, це наказ, заклик чи 
переконання, коли мовець за допомогою мов-
лення намагається спонукати співрозмовників 
до певної дії чи сформулювати у слухачів певну 
точку зору на що-небудь. У наведеній репліці 
авторка показує відношення героїні до ситуа-
ції з метою формування у читачів аналогічного 
ставлення: Je marchais sur la route pour éviter 
ces foutus poteaux qui obligeaient à slalomer  
[14, c. 13]. – Ішла проїжджою частиною, щоб не 
обходити кляті стовпи [7, c. 24].

На основі попередніх двох функцій можна ви-
ділити ще одну – функцію регулювання, зокрема 
своєї власної поведінки та поведінки і діяльнос-
ті інших людей, з якою тісно пов’язана функція 
планування, а саме планування власної діяль-
ності і поведінки мовця та оточуючих в соціумі. 
Прикладом тут може слугувати фамільярне ді-
єслово becqueter («жерти, поглинати»): Encore 
faudrait-il que je trouve quelque chose d’excitant 
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à becqueter [14, c. 7]. У перекладі простежуємо 
адекватність відтворення функції регулюван-
ня, де досліджувана одиниця адекватно передає 
зміст вихідного тексту за допомогою колоритно-
го фразеологізму: Ще треба чогось прикупити, 
щоб на зуб кинути [7, c. 15].

Ще одна важлива функція живої розмовної 
мови – діакритична – служить для позначення 
тієї чи іншої немовної ситуації і виразно прояв-
ляється в трудовій діяльності. Сюди відносять 
і появу арготичних лексичних одиниць для по-
значення певних понять певної професії. Значна 
частина французької арготичної і просторічної 
лексики, особливо із сильним експресивним, емо-
ційно-оцінним забарвленням, не має чіткої се-
мантичної визначеності. Абстрактність значення 
таких лексем актуалізується в певному контексті 
[6, с. 9]. У досліджуваному романі присутніми 
є елементи арготичної лексики: ... quand on goûte 
à félix, on devient accro [14, c. 8], де слово accro 
позначає наркомана і має відповідник наркоша 
[9, c. 21]. Л. Кононевич, у свою чергу, не викорис-
тав названий еквівалент, а застосував конвер-
сивний дескриптивний переклад: Як скуштує 
мене хтось, то вже не відлипне [7, c. 16]. Таким 
чином він замінив іменник accro на дієслово не 
відлипне та пом’якшив значення, що в перекладі 
майже не змінило мовної функції оригіналу. Але 
такий переклад не викликає дисонансу, адже 
поняття «фамільяризми» не існує в українській 
мові, тому щоб передати цей розмовний компо-
нент автор-перекладач використав просторічну 
лексику. Таку ж функцію виконує і скорочення 
назви професії: Je ne veux pas de psy... [14, c. 18] – 
Не хочу я ходити до психіятра [7, c. 34].

До власне мовленнєвих належить і функція 
контакту, яка полягає у використанні, разом із 
загальновживаними, мовні засоби, що слугують 
для встановлення контакту. А такому випадку в 
мовному спілкуванні можуть мати місце вигуки 
та певні вокалізми. А. Мартен-Люган у романі 
«Щасливі люди читають книжки і п’ють каву» 
вживає вигуки та вставні слова як компонент 
фамільярного мовлення, щоб наблизити тестову 

мову до живого спілкування. Наприклад: Bon, 
très bien. Filez! Oust! Je ne veux plus vous voir 
[14, c. 4], що у перекладі відтворюється нейтраль-
ним аналогом: Та добре вже, їдьте. Очі б мої 
вас не бачили! [7, с. 9]. Це означає, що переклад 
вихідного тексту не є адекватним, однак функція 
контакту та відношення мовця до ситуації пере-
дається у перекладі.

Як вважає О.О. Леонтьєв [6], ці мовні функції 
не обов’язково проявляються в кожному процесі 
мовлення. Наприклад, за допомогою мовлен-
ня людина висловлює своє ставлення до певно-
го предмета, явища і до себе, з чого і випливає 
функція вираження. Зазвичай при висловлен-
ні ставлення до чого-небудь, мовлення отримує 
певне емоційне забарвлення, що і сприяє розу-
мінню оточуючих ставлення до предмета, про 
який йдеться. І використання відповідної лекси-
ки з певним емоційним забарвленням якнайкра-
ще передає цю функцію. Прикладом цієї функції 
слугує відповідь героїні: Je me fous du devoir! 
[14, c. 16], що показує її байдужість до ситуації: 
Начхала я на обов’язок! [7, c. 30].

Висновки і пропозиції. В результаті аналі-
зу мовних функцій визначено, що у творі Аньєс 
Мартен-Люган «Щасливі люди читають книжки 
і п’ють каву» [7] мають місце наступні мовні функ-
ції: функція повідомлення, функція узагальнен-
ня, функція впливу або дії, функція регулюван-
ня, функція планування, діакритична функція, 
функція контакту та функція вираження. Мож-
на зробити висновок, що загалом функціональні 
особливості французьких фамільяризмів в укра-
їнському перекладі зберігаються. Хоча у пере-
кладі розмовно-фамільярних елементів мови 
неможливо уникнути значних втрат, оскільки 
такі одиниці володіють яскраво вираженим на-
ціональним забарвленням, і у спробі адекватно 
їх відтворити не завжди вдається використати 
відповідні пласти мови перекладу. Так само не-
нормативну французьку фамільярну лексику 
неможливо точно передати засобами української 
просторічної лексики, а українське просторіччя – 
засобами французького. 
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СлОВОтВОреННя ВІДлОкатиВНих аГеНтиВНих ІМеННикІВ  
В україНСькІй МОВІ пОрІВНяНО з пОльСькОю та аНГлІйСькОю МОВаМи

анотація. У статті зіставлено словотвірні типи категорії агентивності відлокативних агентивних іменни-
ків у сучасній українській, польській та англійській мовах. З’ясовано особливості словотвірної категорії як 
одиниці дериватології, визначено межі агентивності як семантико-словотвірної категорії. Розглянуто афік-
сальний спосіб словотворення відлокативних агентивних назв. Визначено семантичну структуру аналізо-
ваних дериватів та враховано відмінності в мотивації за частиномовним критерієм. Також проаналізовано 
відлокативні іменники за критерієм тотожності / нетотожності лексичного наповнення основ і тотожності / 
нетотожності формальної частини в досліджуваних мовах. Встановлено продуктивність словотвірних типів 
у межах зазначеної формальної субкатегорії в українській, польській та англійській мовах.
ключові слова: агентивність, словотвірна категорія, словотвірний тип, словотвірна пара, словотвірний 
формант, продуктивність, суфікс.

bilous alina
Black Sea National University of Petro Mohyla

woRd-foRMaTioN of NoMiNa aGENTiuM (NaMES of aGENTS  
who pERfoRMEd ThE acTioNS) dERivaTEd fRoM locaTivE NouNS  

iN ThE ukRaiNiaN laNGuaGE iN coMpaRiSoN wiTh poliSh aNd ENGliSh
Summary. This work deals with comparing of word-building patterns of nomina agentium derived from loc-
ative nouns in modern Ukrainian, Polish and English languages. The features of word-formation category as 
derivational unit are found out. Nomina agentium derived from locative nouns is considering as the formal 
subcategory of nomina agentium word-formation category. We discovered the nomina agentium as the seman-
tic and the word-formation category, detached the derivation of nomina agentium with the help of suffixes and 
from nouns. The productivity of various formations of the same type has been established. The research of the 
given subject has led to the conclusion that word-formative category is the most appropriate unit to be analyzed 
while comparing word-building processes in different languages. It shows structural and semantic differences 
in a very precise way. Also, nomina agentium derived from locative nouns are described according to general 
meaning of the notion, its borders are defined, various approaches were taken into consideration. In addition, 
model of a comparable research of word-formation category was developed taking into account features of char-
acterized languages relations. During the comparable word-formative analysis it is defined similarities and dif-
ferences in ways of word formation, it is quantitatively characterized a set of derivational means in comparable 
languages. Identity of lexical meaning of a formal part, possible stylistic distinctions are also examined. Also, 
agent names derived from locative nouns are analyzed according to the criterion of identity / non-specificity of 
the lexical meaning of the bases and the identity / non-identity of the formal part in the studied languages. The 
productivity of word-formative types in borders of the languages specified formal subcategory in Ukrainian, 
Polish and English is established.
keywords: nomina agentium, word-building category, word-building pattern, word-formation pair, word-
building formant, productivity, suffix. 

Постановка проблеми. Синхронічне зі-
ставлення особливостей словот-ворення 

української, польської та англійської мов до-
зволяє виявити відмінності у функціонуванні 
систем цих віддаленоспоріднених мов. Здат-
ність мови утворювати нові слова, різноманітна 
та розгалужена система її словотвірних засобів 
забезпечують пристосованість до змін у мовленні 
суспільства та подальше збагачення її словни-
кового складу. З-поміж словотвірних категорій 
іменника виділяють категорію агентивності, яку 
І. Вихованець ще називає категорією суб’єкта. 
Назви виконавців дії є одним із найбагатших 
словотвірних розрядів як щодо кількості лексем, 
так і щодо багатогранності словотвірних типів 
у межах словотвірної категорії особи. І. Ковалик 
пояснює це тим, що «в об’єктивній дійсності наяв-
ні різнорідні заняття професій, які постійно ви-
кликала до життя виробнича діяльність людей, 
що й призвело до утворення цілого ряду слів» 

[4, с. 49]. На сьогодні існують різні думки стосов-
но семантико-синтаксичної сутності словотвірної 
категорії агентивності.

Об’єктом пропонованої розвідки є словотво-
рення відлокативних агентивів у сучасній укра-
їнській, польській та англійській літературних 
мовах. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження словотвірної категорії агентивності 
привертало увагу багатьох науковців. І. Кова-
лик подав власну класифікацію СК іменника, 
у якій чітко визначив місце словотворчого роз-
ряду nomina agentium. Н. Клименко структуру-
вала вміст СК агентивності, визначивши її ядро 
та периферію. О. Потебня наголошував на від-
мінному функціонуванні цієї СК у різних мовах. 
В. Олексенко звертав увагу на стилістичні мож-
ливості словотвірної категорії особи. Межі СК 
агентивності також досліджували: Н. Шнякіна, 
А. Мамрак, В. Лопатін, Ю. Балтова. Словотвір-
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ну будову агентивних назв вивчали: Т. Басова, 
А. Майборода, І. Олійник. Окремі семантичні 
підгрупи розглядали: В. Коломієць, І. Сухомлин, 
Н. Титаренко та ін. відомі науковці.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Актуальність досліджен-
ня визначається частковим обґрунтуванням те-
оретичних засад СК агентивності в українській 
мові порівняно з польською та англійською. 
Ю. Балтова та В. Лопатін у своїх працях порівню-
ють словотвірні можливості російської та поль-
ської мов. Крім цього, на сьогодні немає одно-
стайної думки щодо структури досліджуваного 
розряду СК іменника. М. Кочерган проводить 
загальний зіставний аналіз лише деяких СК різ-
них частин мови споріднених та неспоріднених 
мов. Однак праць більш вузького спрямування 
недостатньо, чим і зумовлена актуальність цієї 
роботи. Було вперше зроблено спробу проаналі-
зувати зазначену формальну субкатегорію сло-
вотвірної категорії агентивності в українській 
мові порівняно саме з польською та англійською 
мовами й визначити насамперед відмінні слово-
твірні типи.

Мета статті – охарактеризувати словотвірні 
типи відлокативних назв виконавців дії слово-
твірної категорії агентивності в системах укра-
їнської, польської та англійської мов, виявивши 
основні спільні та відмінні риси в процесі слово-
творення.

Виклад основного матеріалу. Словотвір-
на категорія – це абстрактна одиниця дерива-
тології, що формується сукупністю словотвірних 
типів, похідні слова в межах яких належать до 
однієї частини мови, утворені однаковим спосо-
бом та об’єднані спільністю дериваційного зна-
чення, що виражене різними словотвірними 
формантами. Залежно від частиномовної належ-
ності твірного слова суфіксальні іменники поді-
ляємо на віддієслівні та відіменні (відіменникові 
та відприкметникові), а також агентиви, утворе-
ні основоскладанням і словоскладанням. 

СК агентивності охоплює особливості творен-
ня лексичних одиниць – назв діяча від дієслівної 
основи за допомогою відповідних суфіксів. На 
сьогодні термін «агентивність» є рідковживаним, 
у лінгвістичній літературі здебільшого викорис-
товуються словосполучення назви суб’єкта дії, 
виконавця дії. Польський мовознавець А. Клос-
ковська узагальнено зазначає, що агенс – це при-
чина ситуації, яка передбачає своє виконання 
[6, с. 153]. Вона обґрунтовує важливість уточнен-
ня характеру дії (цілеспрямована / випадкова) 
в реченні, оскільки агентивні іменники є семан-
тично недостатніми в цьому плані. 

Н. Клименко виділяє назви виконавців дії або 
агентиви (від лат. agens (agentis) – діючий) і за-
значає, що це одна з категорій назв діячів на по-
значення осіб за родом діяльності, фахом, занят-
тям, які виражаються іменниками. Порівняно 
з назвами осіб вони становлять найчисленнішу 
групу. Ядром її є віддієслівні похідні, на пери-
ферії знаходяться відіменні утворення. Важли-
вим, на її думку, є те, що «це напівпредикативні 
імена, оскільки в їхньому значенні наявна сема 
‘той, хто виконує дію’. У віддієслівних іменниках 
значення дії передається твірним дієсловом, її 
виконавця – суфіксом, семи конкретизаторів дії 

(об’єкта, знаряддя, місця, продукту) не вираже-
ні в структурі слова. Натомість у відіменних по-
хідних вони, як і сема ‘виконавець дії’, виражені 
в слові, а значення самої дії є потенційним. Аген-
тиви утворюються афіксацією, субстантивацією, 
осново- та словоскладанням, а також абревіацією» 
[3, с. 91–92].

К. Городенська наголошує, що семантико-
словотвірну категорію агентивності в структурі 
іменників складають суфікси віддієслівних імен-
ників, відіменникових іменників, суфікси іншо-
мовного походження, а також складні іменники 
на позначення суб’єкта дії [2, c. 28]. Останні вва-
жаються формально-граматичними репрезен-
тантами різних типів семантично елементарних 
речень. Організаційна роль суфіксів у форму-
ванні структури як суфіксальних, так і складних 
іменників зумовлена їхньою класифікаційною 
функцією, тобто здатністю визначити частино-
мовну належність деривата.

Відлокативні агентиви розглядаються як одна 
з формальних субкатегорій відіменникових де-
риватів зазначеної словотвірної категорії. Твір-
на основа похідних субстантивів передає основне 
лексичне значення слова і може вказувати на 
об’єкт, інструмент, місце або результат дії. Слово-
твірний формант має агентивне значення, тобто 
вказує на виконавця дії, яка, у свою чергу, розу-
міється потенційно виконуваною. Таким чином, 
відіменникові агентивні назви можна поділити 
на такі семантичні групи (за Л. Костич, субка-
тегорії [5, с. 26]) як відоб’єктні, відрезультатив-
ні, відлокативні та відінструментальні. Розподіл 
слів проводиться за допомогою трансформації 
агентивів, розгортання значення слова до рівня 
простого речення.

Назви виконавців дії можуть утворюватися 
від твірної основи слова, що є назвою місця, де 
виконується дія. До цієї групи зараховуємо назви 
професій (напр., аптеќар – людина, яка працює 
в аптеці), назви осіб за сільськогосподарською ді-
яльністю (напр., горо́дник – той, хто працює на 
городі, займається городництвом) та назви осіб, 
які перебувають або виконують дію в якомусь 
місці (напр., ка́торжник – людина, яку заслано 
на каторгу, або яка перебуває чи була на катор-
зі). До цієї групи не зараховуємо назви націо-
нальностей та мешканців міст, сіл, незважаючи 
на те, що вони позначають осіб, які перебувають 
в тому чи іншому місці. Також додаємо лексеми 
відприкметникового походження, які семантич-
но пов’язані з місцезнаходженням, напр. неві́льн-
ик ← неві́льн-ий (КГС, 170) – людина, яка пере-
буває в неволі. 

В українській мові для творення слів цієї се-
мантичної групи використовується незначна 
кількість суфіксів, з-поміж яких продуктивни-
ми є -ник- (сад-ів-ни́к ← сад (КГС, 729), -ист- 
(гімназ-и́ст ← гімна́зіj-а (СУМ, 69), -ар- (апте́к-
ар ← апте́к-а (УСС, 19); малопродуктивними 
виступають: -он- (компаньй-о́н ← компа́ніj-а 
(УСС, 105), -ер- (парламент-е́р ← парла ́мент 
(СУМ, 216), -ач- (цирк-а́ч ← цирк (СУМ, 353) 
та -івник- / -овник-, які виділяє у словнику 
Є. Карпіловська, не кваліфікуючи -ов-, -ев- як 
інтерфікси (банк-івни́к ← банк (КГС, 38). Мож-
на розглядати ці суфікси як аломорфи суфікса 
-ник-, що характеризуються меншою продуктив-
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ністю під час творення слів зазначеної семантич-
ної групи. До непродуктивних варто зарахувати 
суфікси -ал- (провінці-а́л ← прові́нціj-а (СУМ, 
280), -ант- (сект-а́нт ← се́кт-а (СУМ, 307) 
та -ир- (кас-и́р ← ка́с-а (СУМ, 133).

Паралельно в українській мові функціонують 
суфікси -ар- та -ник- за умови відмінних твірних 
основ (млин-а́р ← млин (КГС, 530), ме́ль-ник ← 
моло́ти, (КГС, 530), -ір- та -івник- (банк-і́р ← 
банк (КГС, 38), банк-івни́к ← банк (КГС, 38), 
-овик- та -ар- (пошт-ови́к ← по́шта, пошт-а́р 
← по́шта (УСС, 182).

У польській мові для творення відлокативних 
агентивів використовуються суфікси:

– продуктивні: -nik- (ogrod-nik (‘городник’) 
← ogród (SSJP, 149), -ist- / -yst- (gimnazj-al-ist-a 
(‘гімназист’) ← gimnazjum (SSJP, 66), seminarz-
yst-a (‘семінарист’) ← seminarium (SSJP, 223), 
-arz- (kuch-arz (‘кухар’) ← kuchnia (SSJP, 107), 
-(ow)iec- (cyrk-owiec (‘циркач’) ← cyrk (SSJP, 43);

– малопродуктивні: -ariusz- (parlament-
ariusz (‘парламентер’) ← parlament (SSJP, 161), 
-usz- (prowincj-usz (‘провінціал’) ← prowincja 
(SSJP, 184), -er- (bank-ier (‘банкір’) ← bank 
(SSJP, 20);

– непродуктивні: -Ø- (kompan-Ø (‘компань-
йон’) ← kompania (SSJP, 103), -or- (gwiazd-or 
(‘хвастун’) ← dwiazda (SSJP, 69).

В англійській мові відлокативні агентив-
ні іменники утворюються за допомогою про-
дуктивних суфіксів -er- (garden-er (‘городник’) 
← garden (CD, 94), bank-er (‘банкір’) ← bank 
(CD, 39), cashi-er (‘касир’) ← cash (CD, 47), -ist- 
(pharmac-ist (‘фармацевт’) ← pharmacy (CD, 342), 
відоб’єктна мотивація, cult-ist ← cult (CD, 58) та 
малопродуктивних -ary- (parliament-ary (‘де-
путат’) ← parliament (CD, 1138), -on- (compani-
on (‘компаньйон’) ← company (CD, 58), -arian- 
(parliament-arian (‘парламентер’) ← parliament 
(CD, 329) libr-arian (‘бібліотекар’) ← library (CD, 
793), -al- (provinci-al (‘провінціал’) ← province 
(CD, 1205), -an- (seminari-an (‘семінарист’) ← 
seminary (CD, 1536), sectari-an (‘сектант’) ← 
sectary (CD, 1522). Трапляються випадки, коли 
суфікси -ist- та -arian- в англійській мові є рів-
нозначними замінниками, можуть додаватися 
до тієї ж основи (seminar-ist, semin-arian (‘семі-
нарист’) ← seminar (CD, 1536). Суфікс -arian- є 
відповідником суфікса -ант- в українській та 
-iarz- у польській (sect-arian ← secta (CD, 1522), 
сект-ант ← секта (СУМ, 307), sekc-iarz ← sekta 
(SPR, 432). 

В англійській мові спостерігається явище 
синтаксичної транспозиції: high school student – 
учень вищої школи, highwayman – розбійник, до-
слівне значення ‘людина біля дороги’. Локація 
дії під час такої деривації займає препозицію 
щодо головного слова, а виконувана дія розумі-
ється потенційно. Також продуктивним в англій-
ській мові є додавання суфіксоїда -man- до осно-
ви, що позначає місце потенційно виконуваної 
дії: stall-man (‘кіоскер’) ← stall (CD, 1567), rail-
man (‘залізничник’) ← railroad man, railroad-
man (‘залізничник’) ← railroad (CD, 1327), yard-
man (‘садівник’) ← yard (CD, 1832). 

Словоскладання або основоскладання з су-
фіксацією є досить поширеним під час творення 
відлокативних агентивів: cave-dwell-er (‘печер-

ник’) ← cave + to dwell (CD, 133), resort visitor 
(‘курортник’, CD, 1329), circus actor (‘циркач’, CD, 
145), goalkeep-er (‘воротар’) ← to keep + goal (CD, 
409), backwoods-man (‘провінціал’) ← backwoods 
(CD, 63), stockbrok-er (‘біржовик’) ← stock + broker 
(CD, 1578). Властивою англійській мові є також 
наявність агентивів, твірна основа яких латин-
ського походження, тобто твірне слово сучасними 
словниками не зафіксоване, наприклад, pedestri-
an (‘пішохід’) утворене від латинського pedester, 
відсутнього в англійській мові (CD, 1175).

Таким чином, український уніфікс -аріус- 
має малопродуктивний відповідник у польській 
-ariusz-, в англійській -ary-, польські суфікси 
-уш- (-usz-), -ор- (-or-) в українській та англій-
ській мовах не використовуються для творення 
відлокативних діячів. Продуктивним у поль-
ській виступає -iec- / -ець-, який в українській 
та англійській мовах не функціонує як СФ для 
творення відлокативних агентивів. Суфікси -он-, 
-ач-, -ант-, -ал-, -ир- не утворюють іменників 
зазначеної семантичної групи в польській та ан-
глійській мовах. Лише в англійській мові відло-
кативні деривати можуть утворюватися за допо-
могою суфікса -an-.

За критерієм тотожності / нетотожності лек-
сичного наповнення основ і тотожності / нетотож-
ності формальної частини 32 деривати поділяємо 
на такі групи:

1) Різні основи + спільні форманти: млин-а́р 
← млин (КГС, 530), ме́ль-ник ← моло́ти, (КГС, 
530), młyn-arz ← młyn (SPR, 232), mill-er ← mill 
(CD, 868); ворот-а́р ← воро́та (УСС, 46), bramk-
arz ← bramka (SPR, 47), goalkeep-er ← to keep + 
goal (CD, 409) (3 одиниці). Суфікси в зазначених 
прикладах є спільними лише частково, оскільки 
можна розглядати -ар- та -ер- не як аломорфи, а 
як окремі суфікси з агентивним значенням.

2) Однакові основи + різні суфікси: кіо́ск-ер ← 
кіо́ск (СУМ, 136), kiosk-arz ← kiosk (SPR, 166), 
kiosk keep-er (CD, 699); пошт-ови́к ← по́шта, 
пошт-а́р ← п́ошта (УСС, 182), poczt-owiec ← 
poczta (SPR, 335), post-man ← post (CD, 1155) 
(10 одиниць). Невелика частина слів цієї групи 
в англійській мові утворена словоскладанням 
та основоскладанням з суфіксацією: backwoods-
man (‘провінціал’) ← backwoods (CD, 63), circus 
actor, circus man (‘циркач’ (CD, 145), kiosk keep-er 
(‘кіоскер’ (CD, 699).

3) Різні основи + різні суфікси: ліс-ни́к ← 
ліс (УСС, 112), leś-nik ← las (SPR, 197), forest-er 
← forest (CD, 361); бібліоте́к-ар ← бібліоте́ка 
(УСС, 25), bibliotek-arz ← biblioteka (SSJP, 39), 
libr-arian ← library (CD, 793) (19 одиниць). Су-
фікс -ник- / -nik- в українській та польській 
співвідноситься з -er- або -man- в англійській, 
формант -ер- / -er- в українській та англійській 
корелює з суфіксом -ariusz- в польській, а також 
агентивні суфікси -ар- в українській мові з -arz- 
в польській та -arian- в англійській співвідно-
сяться між собою в деяких словотвірних парах.

Відсутність групи слів з однаковими основа-
ми та однаковими суфіксами пояснюється тим, 
що віддаленоспоріднені між собою досліджува-
ні мови не мають подібних словотвірних типів. 
Аналізовані назви діячів відрізняються в деяких 
випадках мотивацією за конкретизатором дії, 
наприклад, в укр. пошт-ови́к (← по́шта, пошт-
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а́р ← по́шта (УСС, 182) та пол. poczt-owiec  
(← poczta (SPR, 335) утворення відлокативні, а 
в англ. агентив post-man утворений від іменни-
ка post, що має значення ‘листи’, а не ‘установа’ 
(CD, 1155), тобто дериват відоб’єктний, позначає 
особу, яка розносить кореспонденцію адреса-
там. В українській та польській мовах апте́к-
ар / aptek-arz утворені від локатива апте́ка  
(УСС, 19) / apteka (SPR, 22), на відміну від англ. 
drugg-ist з твірною основою drug на позначення 
ліків, тобто об’єкта дії (CD, 240). 

Відлокативні утворення в українській шахт-
а́р- (← ша́хта (КГС, 880) та польській gór-nik 
(← góra (SPR, 130) мають в англійській мові два 
відповідники: min-er (← mine (CD, 851), твір-
на основа якого є об’єктом дії, та pit-man (← pit  
(CD, 1124) з твірним словом на позначення місця 
дії. Мотивування слова може також відрізнятися 
особливостями образного мислення щодо однієї 
й тієї самої дії носіями досліджуваних мов, напр., 
зі значенням ‘чоловік, який у прийнятті рішень 
зважає на точку зору жінки, цілком нехтуючи 
власними бажаннями чи інтересами’ в укра-
їнській та польській відповідно функціонують 
утворення під-каблу́ч-ник (← каблу́к (СУМ, 233)  
та pantofl-arz (← pantofel (SPR, 315), тобто звер-
тається увага на те, що такий чоловік знаходить-
ся під каблуком (в пол. під туфлею) жінки, в ан-
глійській мові побутує назва henpecked husband 
(CD, 481), що дослівно перекладається як ‘чоло-
вік, якого довбає курка’.

Зіставляючи відлокативні агентиви в дослід-
жуваних мовах, зазначаємо, що переважає група 
слів з різними основами та різними суфіксами. 
Тому переважна більшість відлокативних назв 
діячів утворюється за допомогою відмінних су-
фіксів в українській, польській та англійській 
мовах. Як вже зазначалося, порівнювані дери-
вати відрізняються способом творення: якщо 
словотвірна пара ław-nik ← ława (SPR, 210) в 
польській утворена за місцем виконуваної дії 

(дослівно ‘той що сидить на лаві’), то в україн-
ській подібна номінація не утворюється (таку 
людину називають засіда́-тель (← засіда́-ти 
(СУМ, 111). Аналогічно в українській ме́ль-ник 
(← моло́ти (КГС, 530) – людина, що займається 
перемелюванням, тому твірною базою є дієслово, 
а не іменник, на відміну від агентива młyn-arz 
← młyn (SPR, 231) в польській мові. Складнощі 
при поділі на групи дериватів польської та укра-
їнської мови викликає також:

– відсутність зазначеної мотивації в одній із 
мов, напр., biural-ist-a ← biuro (SPR, 42) – люди-
на, яка працює в офісі (biuro – офіс), kabin-owiec 
← kabina (SPR, 157) – перекладач-синхроніст, що 
працює в кабіні; 

– явище додавання до вже наявного слова пе-
реносного значення, напр., в укр. зі́рка – небесне 
тіло, а в переносному значенні це слово позна-
чає видатну людину (пор., у пол. слово з таким 
значенням утворене суфіксацією: gwiazd-or ← 
dwiazda (SSJP, 134).

Висновки і пропозиції. У статті проаналі-
зовано особливості словотвору відлокативних 
агентивних назв в українській мові порівняно 
з польською та англійською. Віддієслівні, від-
прикметникові агентиви та назви діячів, утво-
рені словоскладанням, можуть бути предметом 
подальших досліджень. Утворення в досліджу-
ваних мовах можуть бути мотивовані різними об-
ставинами виконуваної дії. Відлокативні агенти-
ви в українській мові утворюються приєднанням 
до твірної основи, що називає місце дії, відмін-
них за фонетичним складом та за особливостями 
вживання суфіксів порівняно з польською та ан-
глійською мовами. Це пояснюється переважан-
ням групи слів з різними основами та різними 
суфіксами в зіставлюваних мовах. В українській 
мові відлокативні агентиви утворюються дода-
ванням переважно питомих суфіксів до основи 
іменника, що позначає місце потенційно викону-
ваної дії. 
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при формуванні лексико-семантичних полів. Окрім цього було окреслено основні функції та особливості 
ідеографічних словників, що укладаються за принципом семантичної близькості. Опрацювавши книгу 
Дж. Лондона було згруповано вибірку з різноманітних лексем, що відносяться до морської справи, у одне 
лексико-семантичне поле, яке налічується сім лексично-семантичних груп (одяг, рід занять, види суден, 
оснащення, побудова судна, судноводіння та природа). Використання дефініційного та ідеографічного 
аналізу дало нам змогу детально відобразити та проаналізувати морські реалії ХХ ст. у творі Дж. Лондона 
«Морський Вовк». Також ми систематизували результати нашого дослідження у нижче поданій таблиці.
ключові слова: лексико-семантичне поле, лексико-семантична група, ідеографічний аналіз, морська 
справа, лексикологія.
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idEoGRaphic aNalySiS of ThE lExico-SEMaNTic fiEld “NauTicS”  
iN ThE NovEl “SEa wolf” by j. loNdoN

Summary. The article analyses the theoretical aspects and the importance of the ideographic analysis of the 
language in the formation of the lexical-semantic fields. In addition, the main features and peculiarities of the 
ideographic dictionaries that are build on the principle of semantic similarity were outlined. One of the facets 
is the representation of the mind-set of various society groups, which plays a significant role in adequately 
displaying routine and reality. After working on the novel “Sea Wolf” written by J. London, we grouped a sam-
ple containing various lexemes (441 all together) relating to the nautics. Another point worth mentioning is 
the definitional approach in evaluating the accuracy of building nautics’ lexical-semantic field. This approach 
served us as a guidance and involved evaluation of the lexemes’ definitions. Followingly, the sample was clas-
sified into seven lexical-semantic groups (clothes, occupations, types of vessels, equipment, construction of a 
ship, ship handling and nature). Those groups represent not only the most essential areas of sailors’ lives, but 
also more general side of the routine life on the vessel. The use of the definitional and the ideographic analysis 
allowed us to analyse marine realities of XX century in detail. We also systematized the results of our scientific 
work in the table below with relevant percentage. Taking into consideration all above mentioned we were able 
to specify that nautics include three major areas: construction of a ship, ship handling and maritime practice. 
That's why almost 75% of the vocabulary is targeted on these areas. In most cases, unambiguous lexemes are 
used to indicate the construction of ships, equipment, etc., which ensures the clarity and accuracy in the execu-
tion of certain orders. Moreover, it is the main reason for ship and crew safety in a number of natural disasters. 
keywords: lexical-semantic field, lexical-semantic group, ideographic analysis, nautics, lexicology.

Актуальність дослідження та поста-
новка проблеми. Відомо, що наша мова 

і мовлення частково відображає наше мислення. 
У сучасному світі, мова швидко змінюється: одна 
лексика додається, а інша, навпаки, перестає 
використовуватися. Це спричинює зміну ідео-
графічної картини мови у різноманітних сферах 
життя, у тому й числі і у морській. Також досі не 
існує повного лексико-семантичного групування 
хоча би однієї мови. Тобто, постала потреба у до-
слідженні лексико-семантичних полів у морській 
сфері, аби мати можливість доповнити лексико-
семантичні угрупування у англійській мові.

аналіз останніх досліджень та публі-
кацій вказує на те, що у сучасній лінгвісти-
ці дослідження лексико-семантичних полів не 
є достатньо вичерпними. Численна кількість іно-
земних вчених, серед яких є Дж. Ліонс, К. Джон-
сон, Й. Трір, Ф. де Сосюр, досліджували лекси-
ко-семантичні поля і тим самим спричинили 
поширення цієї теми у лінгвістиці. Так напри-
клад, І. Гюнтер та В. Порціг були першими на-
уковцями, що запропонували термін «семантич-

не поле». Це відкрило нове сприйняття мови як 
структурної одиниці. Серед вітчизняних науков-
ців лексико-семантичні поля досліджувалися та-
кими вченими як Г. Щур, О. Потебня, О. Селіва-
нова та багатьма іншими.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на чималу 
кількість досліджень у сфері лексико-семантич-
них полів в Україні, лише 1 наукова робота при-
свячена дослідженню творчості Дж. Лондона [1]. 
Проте, Дж. Лондон, будучи провідним письмен-
ником та досвідченим моряком, написав низку 
творів, які мають велику цінність в сфері лінгвіс-
тичних досліджень. У романі «Морський Вовк», 
що є досить яскравим прикладом натуралізму 
1890-х рр. – поч. 1900-х рр., Дж. Лондон достовір-
но зображає побут та морське середовище ХХ ст. 
Використання відповідної термінології, жаргону 
та іншої різноманітної лексики, робить роман 
"Морський Вовк" цінним ресурсом для розумін-
ня і дослідження світогляду моряків та морської 
справи, що і зумовлює актуальність моєї науко-
вої роботи.
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Метою даної статті є виявити та описати іде-

ографічні особливості лексичних одиниць на по-
значення морської справи у творі Дж. Лондона 
«Морський Вовк».

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. На думку О. Потебні, мова має структуровану 
систему, що частково відповідає людському про-
цесу мислення. Відповідно мислення відображає 
динамічний процес пізнання навколишнього 
світу і формує знання людини. Знання, відпо-
відно, є продуктом усвідомлення людиною пред-
метів, явищ, законів природи та суспільства, що 
закріпляється в словах. Основна функція слова 
полягає в позначені власне тих самих частинок 
навколишнього світу. В результаті, сукупність 
слів можна в певному значені вважати відобра-
женням людського процесу мислення. Також 
слід зауважити, що мова не є просто хаотичним 
набором слів, а отже і формує певну ідеографічну 
систему [4].

Аби мати фізично сформоване відображен-
ня мовної системи і відповідно системи дійснос-
ті вчені вдаються до різних методик об’єднання 
слів та лексем. Однією з таких форм є словники, 
що згруповують слова відповідно до семантичної 
близькості. Словники в яких лексика згрупова-
на на основі цього критерію називають ідеогра-
фічними (від грец. «idea» – значення, образ, ідея 
та «grapno» – пишу). Ідеографічний словник са-
мим фактом розміщення поруч слів, які схожі за 
сенсом, дає можливість прогнозувати різноманіт-
ні синтаксичні та семантичні зміни [3].

Насамперед, велике значення ідеографічного 
словника полягає в тому, що це відображає люд-
ські знання про навколишній світ. Якщо ми по-
рівняємо тематично організовану лексику однієї 
і тої ж мови різних століть, то ми побачимо відо-
браження того, як змінювалося людське пізнан-
ня. Ми побачимо, як розширюється одна галузь 
і зменшується інша, як йде переоцінка ціннос-
тей в самих носіях мови, як деякі слова зникають 
з вжитку і багато інших факторів. Словниковий 
запас є також відображенням людського життя 
на різних територіях. Таким чином можна порів-
нювати не лише різні епохи, а також різні мови 
і досліджувати відмінність між національностя-
ми. Саме тому ми використовуємо цей метод гру-
пування морської лексики в нашому досліджені 
аби зрозуміти цілісність мовної картини. Також 
ідеографічний метод було використано аби мак-
симально точно перевірити згруповані ЛСГ 
та підібрати відповідні назви.

Опрацювавши книгу Дж. Лондона [8], ми ви-
писали доречну для нашого дослідження лек-
сику морської справи та згрупували її викорис-
товуючи дефініційний аналіз. В результаті, ми 
отримали сім груп, скомпонованих відповідно до 
різних семантичних зв’язків. В загальному вся 
вибірка поділяється на такі групи: одяг, рід за-
нять, види суден, оснащення, побудова судна, 
судноводіння, природа.

За допомогою дефініційного аналізу була 
сформована перша лексико-семантична група 
одяг, що є найменш кількісною та налічує в собі 
10 лексем. Використання лексики на позначення 
одягу у аналізованому творі є досить рідкісним 
та лише за певних потреб. Також майже всі лек-
семи є загально-вживаними за винятком того, 

що позначає спеціальний одяг, що використову-
ється під час штормів чи інших погодних умов. 

Наприклад, Everything was wet except Maud, 
and she, in oilskins, rubber boots, and souwester, 
was dry, all but her face and hands and a stray 
wisp of hair […].

Johnson, it seems, had bought a suit of oilskins 
from the slop-chest and found them to be of greatly 
inferior quality […].

Друга лексико-семантична група – рід за-
нять, який налічує 24 номінацій, що в свою чер-
гу мають такі підгрупи як «звання відповідно до 
рангу» та «назва професії». Особливість цієї під-
групи в тому, що звання мають ієрархічну під-
порядкованість, що в подальшому зумовлює осо-
бливість використання. Наприклад:

1. Cabin-boy at twelve, ship’s boy at fourteen, 
ordinary seaman at sixteen, able seaman at 
seventeen and cock of the fo’c’s’le […].

2. There must have been more men in the conspiracy 
to murder the captain and the mate, […].

Специфіка другої підгрупи «назва професії» 
у тому, що значення лексеми не окреслюють кож-
ну людину відповідно до його рангу на кораблі, 
проте розглядає їх як одне ціле, узагальнене по-
няття. При цьому зникає ієрархічне наповнення, 
де положення кожного компонента розглядалося 
відповідно до положення інших. Наприклад:

1. it never went entirely back to its normal shape, 
and was called a ‘cauliflower ear’ by the sailors […].

2. ‘A labor-saving device for mariners, 
navigation reduced to kindergarten simplicity,’ he 
answered gaily […]. 

Третьою лексико-семантичною групою є види 
суден, що налічує 25 номінацій. Ця група є до-
сить вживаною, адже використання назв кора-
блів є необхідним для повноцінної комунікації 
поміж моряками. Наприклад:

1. Death larsen is in command of the only 
sealing-steamer in the fleet, which carries fourteen 
boats, where the schooners carry only six.

2. The six boats, spreading out fanwise from the 
schooner until the first weather boat and the last 
lee boat were anywhere from ten to twenty miles 
apart […]. 

Четверта лексико-семантична група має на-
зву оснащення та налічує у собі 75 позицій, що 
розподіляються на 3 підгрупи за семантикою: 
«загальний інвентар», «інвентар для управління 
кораблем» та «інвентар для навігації». У першій 
підгрупі лексика є різносторонньою, адже вклю-
чає в себе загальнопоширений інвентар. Також 
зустрічається семантична відмінність для тих 
самих слів в залежності від сфери вжитку: почи-
наючи з розмовної і аж до морської. Наприклад, 
слово plug має декілька різних значень зокрема: 
штепсель, пожежний кран, пломба, фальшива 
монета і власне втулка. 

1. i remembered the life-preservers stored in the 
cabin, but was met at the door and swept backward 
by a wild rush of men and women […].

2. The waterbreakers and grub-boxes from all 
the other boats were likewise missing, as were the 
beds and sea-bags of the two men […]. 

У підгрупі «інвентар для управління ко-
раблем» ми уже розрізняємо більш специфіч-
ні предмети, що переважно використовуються 
лише у морській справі. Як і в попередній під-
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групі, ми спостерігаємо декілька багатозначних 
слів (wheel, rig, fitting). Проте у цій групі не має 
такої великої кількості багатозначних слів через 
їхнє точне визначення та обмежену сферу вико-
ристання. 

1. Then i discovered i had forgotten guyropes.
2. Another time he dropped a steel marlinespike 

from the maincrosstree. 
3. i was looking through the glasses, and i saw 

the oar-blade shattered as he shot. 
Остання підгрупа «інвентар для навігації» 

є доволі поширеною у вживанні не лише у мор-
ській сфері, а також у інших, що потребують 
точне розуміння місцезнаходження. Ми можемо 
спостерігати використання лише прямих зна-
чень та уникнення багатозначності слів. 

1. Wolf larsen was smoking a cigar and 
examining the patent log which the ghost usually 
towed astern, but which had been hauled in for 
some purpose.

2. louis, his boat-mate, gave a turn of the wheel 
and gazed imperturbably into the binnacle.

П’ята лексико-семантична група має назву 
побудова судна, яка налічує 86 номінацій та 
поділяється на 5 підгруп: «основні частини ко-
рабля», «надбудови», «щогли», «вітрила», «примі-
щення». Група «основні частини корабля» є дово-
лі специфічною через велику синонімічність ви-
браних елементів. Наприклад, у вибраній лекси-
ці ми зустрічаємо декілька схожих понять на по-
значення одних і тих самих частин корабля: люк 
(hatch, hatchway, scuttle, trapdoor), корма (stern, 
poop, steerage, stern-sheet), ніс корабля (bow,  
the Heads , the snout of a ship) тощо. Таку специ-
фіку можна пояснити перш за все різницею у за-
барвлені (жаргон та офіційна лексика) та відмін-
ністю одних і тих самих частин, проте на різних 
типах кораблів (корма на парусній шхуні та на 
шлюпці мають різні назви).

1. i had stepped underneath the open hatchway 
so that i could see him.

2. And you hear that fellow with a frog in his 
throat- a steam-schooner, as near as i can judge, 
crawlin’ in from the Heads against the tide.’

Друга підгрупа «надбудови» є більш семан-
тично точною ніж попередня, адже кожен еле-
мент відповідає лише одній надбудові. Така точ-
ність спричинена тим, що незалежно від типу 
корабля, надбудови завжди мають ті ж назви. 

1. A lead keel of fabulous but unknown weight 
makes her very stable, while she carries an immense 
spread of canvas.

2. i took a fresh hold on my bedclothes and was 
preparing to start on, when some movement caught 
my eye, and i looked astern to the rail.

У третій підгрупі «приміщення» спостеріга-
ється часткова семантична однозначність. Тер-
міни на позначення каюти є доволі різні в за-
лежності він звання екіпажу, що проживає у тих 
каютах. Також є окремі терміни на позначення 
різних приміщень за призначенням – для ван-
тажу (forehold), приготування їжі (galley), про-
дажу одягу (slop-chest) чи виконання певних 
обов’язків, а саме керування (pilothouse).

1. The lazaret was directly beneath the cabin, 
and, opening the trapdoorin the floor and carrying 
a candle with me […].

2. ‘get your traps aft into the mate’s berth.’

Четверта підгрупа має назву «щогли» та ра-
зом з п’ятою групою «вітрила» налічує лексеми, 
що описують конструкцію на вітрильному кора-
блі, що відповідає за рух судна. У підгрупах «що-
гли» та «вітрила» налічуються елементи, що по-
значають як і окремі частини самих щогл чи віт-
рил, так і різні види щогл, відповідно до різних 
видів прикріплених вітрил. Наприклад, до тер-
міну «foremast» – фок-щогла є відповідне вітрило 
«foresail» – фок (нижнє вітрило на фок-щоглі), що 
прикріплюється на зазначену щоглу. 

1. How great the risk i realized when i was once 
more buried beneath the pounding seas and clinging 
for life to the pin-rail at the foot of the foremast.

2. Jibing the fore-and mainsails and setting 
the topsails again, we headed back into the bank.

У шостій групі судноводіння налічується 
115 номінацій, та наступні підгрупи: «фізичні 
особливості корабля», «абстрактні поняття». У 
першій підгрупі ми можемо спостерігати фізич-
ні особливості судна по відношенню до морської 
справи. Особливістю цієї лексики є її повне ро-
зуміння та високе вживання серед усіх посад на 
кораблі, на відмінну від наступної підгрупи лек-
сем. Наприклад:

1. This i discovered when she nearly fell into the 
bunk during a sudden lurch of the schooner.

2. The liability of shipping another such sea was 
enormously increased by the water that weighed the 
boat down and robbed it of its buoyancy. 

Друга група «абстрактні поняття» включає 
найбільше різноманітних понять та термінів. 
Використання цієї лексики було широко поши-
реним у вищих рангах на кораблях, адже не всі 
моряки володіли судноводінням та навігацією 
(на початок ХХ ст.). До цієї підгрупи також на-
лежить лексика, яка найбільше використовуєть-
ся у такий частині морської справи, як морська 
практика. Це накази, опис певних дій та необхід-
них рухів. Наприклад, reef!; get the jib backed over 
to windward; hard alee!; bail. 

1. i had glanced occasionally at the approaching 
schooner, and it was now almost abreast of us and 
not more than a couple of hundred yards away. 

2. ‘Reef the jib and the mainsail, too, while 
you’re about it.’

Остання лексико-семантична група природа 
має найбільшу кількість лексем, а саме 116. Ми 
вирішили, що доречним є поділ на підгрупи від-
повідно до стихій («вода», «повітря», «земля») та 
виокремлення окремої підгрупи, що має більш 
загальних характер («природа та природні яви-
ща»). Семантична особливість підгрупи «вода» 
полягає у великому використанні прикметників 
(особливо в словосполученнях з іменником sea, 
ocean), що допомагає точно та яскраво зобразити 
певний стан. Наприклад:

1. There was nothing for us but the wide, raw 
ocean, […] and i knew that we could never survive the 
wintry sea and the great storms which were to come.

2. ‘Hump, if you will look on the west coast of the 
map of Norway you will see an indentation called 
romsdal fiord.

Друга підгрупа «повітря» разом із третьою «зем-
ля» має багато спільних семантичних характе-
ристик між собою. Ми можемо сказати, що у мор-
ському побуті вони займають велике місце, адже 
саме земля є омріяною ціллю для багатьох моряків 
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та повітря чи вітер є тим, що допомагає цієї цілі 
досягнути. Таке суб’єктивне ставлення моряків до 
стихій спричинює частотне вживання та інтерпре-
тування лексем у різноманітних формах.

1. ghost under my feet as she wallowed north 
and west through the tropic sea to the islet where 
we filled our water-casks.

2. A snappy breeze was blowing from the west, 
with the promise of more wind behind it.

Остання підгрупа, що стосується природи та 
природніх явищ, є досить частотною у вживанні, 
адже включає у себе ті перепони, з якими сти-
калися моряки впродовж плавання. На відмінну 
від попередніх підгруп, у цій немає такого час-
того експресивного вживання лексики, що до-
зволяє нам зробити висновок, що під час тих чи 
інших природніх явищ, моряки не мали такого 
суб’єктивного ставлення. Адже у випадках не-
безпеки моряки вживали в більшості випадків 
пряме значення без якихось прикрас так як були 
досить зайняті, в той час як після пережитих по-
дій вони могли використовувати ті чи інші мо-
дифікатори, щоб виразити своє власне ставлення 
чи прикрасити розповідь. 

1. Rain-squalls were driving in between, and  
i could scarcely see the fog.

2. We must have been well in the path of 
the transpacific steamships when the typhoon 
moderated, […].

У загальному ми можемо спостерігати частоту 
використання та важливість тої чи іншої групи 
у поданій таблиці (див. табл. 1), де наявне відсо-
ткове відношення та приклади:

Висновки. Таким чином, можна стверджува-
ти, що морська справа включає в себе 3 основні 
сфери як мореплавство (судноводіння), суднобу-
дівництво та морську практику. Саме тому, май-
же 75% лексики націлено на ці сфери. В біль-
шості випадків у морській справі вживаються 
однозначні слова на позначення елементів ко-
раблів, оснащення, тощо, що забезпечує чіткість 
та точність виконання певних наказів. Це також 
забезпечує безпеку на кораблі під час різнома-
нітних природніх умов. Наявна також емоційно- 
забарвлена лексика, яка виражається різнома-
нітними прикметниками, викриками і т.д. що за-
безпечує достовірну передачу емоцій та почуттів 
під час різних ситуацій. 

Таблиця 1
лСГ та лСп приклади лексем Відсоток

Одяг Oilskins, sou`wester, sea-boots, сap 2.22%
рід занять:                                                                                   5.32%

• Звання Captain, cabin-boy, mate 3.33%
• Назва професії Sailor, mariner, seamen 2.00%

Види суден Vessel, scow, schooner, dinghy 5.54%
Оснащення:                                                                                16.63%

• Загальний інвентар Life-preserver, tarpaulin, bowsprit 5.32%
• Для управління кораблем Paddlewheel, marlinespike, sprit 9.31%
• Для навігації Compass, marine glasses, star map 2.00%

побудова судна:                                                                                 19.07%
• Основні частини Upper deck, starboard, steerage, footing 8.20%
• Надбудови Bench, forecastle, rail 1.55%
• Щогли Masthead, pin-rail, truck 2.66%
• Вітрила Topsails, sprit-sails, jib 3.77%
• Приміщення Berth, staterooms, sleeping-quarters, cabin 2.88%

Судноводіння:                                                                                 25.50%
• Фізичні властивості корабля Buoyancy, heave and lunge of the deck, lurch 3.55%
• Абстрактні поняття Range, abreast, oscillations 21.95%

природа:                                                                                 25.72%
• Водa Ebbing, leap, sea-water, deep cove 13.75%
• Повітря Puff, variable winds, force of the wind 5.32%
• Земля Coastwise, promontory, backbone of island 4.66%
• Природні явища Squall gale, earthquake weather 2.00%
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анотація. В статті розглядаються проблеми вивчення іноземної мови з урахуванням можливостей само-
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вмінь та навичок читання і письма. Увага приділяється окремим аспектам формування навичок читання 
та створення письмових текстів високого рівня. Враховуються індивідуальні особливості студентів та мож-
ливі ситуації професійної діяльності. Розглядаються особливості творчого підходу до вибору текстів на 
іноземній мові та до роботи з такими текстами.
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foRMaTioN of SkillS of SElf-diREcTEd lEaRNiNG of STudENTS  
wiTh ThE uSE of TExTS iN a foREiGN laNGuaGE

Summary. The article deals with the problems of learning a foreign language, taking into account the 
possibilities of self-study of students. The purpose of individual work of students is to master the fundamental 
knowledge, professional skills and abilities of the activity on the profile, gain experience of creative, research 
activities. Self-studying is a learning method where students direct their own studying – outside the classroom 
and without direct supervision. One of the major advantages of self-study is that students can take control 
over their own learning. And when students have control, they become even more interested in learning. Self-
studiers are able to think about topics more deeply and make connections between what they are learning. 
And when students are engaged about what they are learning, they’re able to remember it better. As students 
do more self-study, many become more confident learners. They are able to see themselves as an independent 
person who is able to learn new things without anyone helping them. This can be a major motivation boost 
for students. Students can learn at their own pace. Self-study allows students to take learning at their own 
pace, focusing on areas they are most interested in. Self-study allows students to choose something they are 
interested in and excited to learn about, leading to a more effective learning experience. The authors investigate 
the peculiarities of students' individual work in order to optimize the skills of reading and writing. Attention is 
paid to certain aspects of the formation of reading skills and writing, especially for creating of special texts of 
high level. The individual features of students and possible situations of professional activities are taken into 
account. The features of a creative approach to the selection of texts in a foreign language and to work with 
such texts are considered.
keywords: foreign language, studies without assistance, higher education, reading, writing, professional 
activity.

Постановка проблеми. В сучасній освіті 
спостерігається тенденція, коли все біль-

ше навчального матеріалу надається для само-
стійної роботи студентів. Це пов’язано зі зрос-
танням обсягу різноманітної інформації, яка 
утворює основи професійної освіти фахівців. Все 
більше стає потрібним також і врахування інди-
відуальних особливостей студентів, конкретної 
обдарованості кожного з них, врахування жит-
тєвих та професійних планів студентів. Тому 
актуальною є проблема дослідження особливос-
тей самостійної роботи студентів, зокрема в про-
цесі вивчення іноземних мов під час навчання 
в спеціалізованому вищому навчальному закла-
ді з метою формування вмінь та навичок, потріб-
них у конкретних професійних ситуаціях.

аналіз попередніх досліджень та пуб-
лікацій. Самостійна робота студентів вищих 
навчальних закладів є достатньо широкою і різ-
нобічною темою теоретичних і практичних дослід-
жень. Серед таких досліджень можна визначити 

основні напрямки, пов’язані з конкретними зада-
чами, навчальними та професійними ситуаціями. 
В навчальних закладах не всі цілі можуть бути 
досягнуті під час навчальних занять та за допомо-
гою викладачів (наукових керівників студентів, 
кураторів тощо), оскільки час навчання, як пра-
вило, відносно обмежений. Тому вивчення части-
ни навчального матеріалу планують у процесі са-
мостійної роботи. Враховуючи це, у дослідженнях 
можуть визначати навчальний матеріал, призна-
чений для самостійного опрацювання, та методи 
його засвоєння шляхом самостійної роботи. 

Формування деяких вмінь та навичок може 
потребувати великого часу та залежати від ін-
дивідуальних особливостей та планів студентів. 
У зв’язку з цим частина досліджень присвячена 
різним аспектам досягнення таких якостей, на-
приклад, вміння швидко читання, опанування 
іноземних мов на основі знання інших іноземних 
мов, вміння створювати письмові тексти високо-
го рівня. Формування окремих вмінь та навичок 
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може бути більш ефективним саме в процесі са-
мостійної роботи, наприклад, вивчення вже ви-
значеного лексичного матеріалу іноземної мови. 
В таких випадках дослідження присвячені орга-
нізації та плануванню самостійної роботи, мето-
дам запам’ятовування, розвитку пам’яті.

Самостійна робота може розглядатись також 
як підготовка до самостійного вирішення про-
фесійних задач. Наприклад, теоретичні знання 
студенти здобувають під час навчальних занять 
з викладачем, а підготовка до практичного за-
стосування цих знань здійснюється самостійно, 
в процесі розв’язання конкретних задач у реаль-
ній ситуації.

Самостійна робота також має велике зна-
чення для підготовки до творчої діяльності, для 
розвитку творчих здібностей, для роботи, де по-
трібно переважно розв’язувати задачі, до яких не 
існує відомих рішень.

Аспектам самостійної роботи студентів при-
свячено багато робіт. Автори намагаються комп-
лексно розглянути проблему варіантів підготов-
ки студентів. Зокрема, типологія самостійних 
робіт, запропонована Підкасистим П.І. відріз-
няється тим, що її реалізація приводить до зна-
чної оптимізації засвоєння знань студентами, 
вивільняє час, який надмірно витрачається на 
рішення одноманітних завдань, сприяє розвитку 
самостійності, дозволяє побачити динаміку інте-
лектуального розвитку (Підкасистий) [5].

Федосєєва В.І. визначає самостійну, позаауди-
торну роботу як діяльність, де найповніше виявля-
ються творчі можливості студентів. Найважливі-
шою особливістю поза аудиторної роботи є опора на 
самостійність, активність, ініціативність, творчість 
(Федосєєва) [6]. Федосєєва В.І. особливе значення 
у позааудиторній роботі приділяє організації кур-
сового й дипломного проектування студентів, що 
повинно супроводжуватись сприянням розвитку 
у студентів дослідницького типу мислення, на-
вчання їх алгоритму ведення дослідження, нави-
чкам, які потім можуть стати в нагоді у професій-
ній діяльності та в житті (Федосєєва) [6]. 

Автори Аксьонова Н.В. та Шепетівський Д.В. 
у своєму дослідженні дійшли висновку, що при 
правильно підготовленій, самостійній діяльності 
студентів можна спостерігати ефективність ви-
користання різних активних методів навчання 
і збільшення мотивації до вивчення англійської 
мови, зокрема посилення мотивації та творчого під-
ходу до навчання (Аксьонова, Шепетівський) [1].

Методи і прийоми, пов'язані у тому числі 
з пошуком потрібної інформації через глобальну 
комп'ютерну мережу розглядаються Євграфо-
вою О.Г. та Дердізовою Ф.В. (Євграфова, Дерді-
зова) [2]. Вони надають коротку характеристику 
можливих тем науково-дослідної проектної ді-
яльності студентів, а також інших способів орга-
нізації навчання іноземної мови.

Авторам цієї статті також належить декілька 
праць на зазначену тему (Кравченко, Огієнко; 
Кравченко) [3; 4]. Проте організація позаауди-
торної та самостійної роботи студентів залиша-
ється актуальною темою досліджень з урахуван-
ням постійного виникнення нових можливостей 
такої роботи, існування та розробки навчальних 
матеріалів, які підтримують інтерес до предмету, 
підвищують ступінь мотивації студентів.

постановка задачі. Мета нашого дослід-
ження – розглянути особливості самостійної під-
готовки студентів вищого навчального закладу 
для оптимізації навичок читання іноземною мо-
вою та створення письмових текстів іноземною 
мовою. При цьому враховуються потреби фахів-
ців, які працюють в сучасну інформаційну епо-
ху. Особливості відповідної підготовки студентів 
розглядаються з урахуванням їх індивідуальних 
здібностей та професійних потреб.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Самостійна робота студентів набуває зна-
чення і в процесі формування складних вмінь 
та навичок різного рівня, потрібних у професій-
ній діяльності. Відомо, що деякі вміння та нави-
чки здобуваються в процесі багаторазового по-
вторення конкретної інформації та окремих дій, 
часто не тільки за рахунок стихійного механічно-
го повторення, а за певним планом, який визна-
чається на основі досвіду, інтуїтивно або відпо-
відно до конкретної методики навчання. 

Складні вміння та навички фахівця 
з’являються поступово, спочатку необхідно 
сформувати окремі прості вміння, довести їх до 
впевненого володіння. Потім окремі сформова-
ні компетентності об’єднаються у велику склад-
ну компетентність, яка також для її досягнення 
може потребувати значної праці. Враховуючи 
велику працю, яка може бути потрібною для 
формування професійних вмінь та навичок, слід 
зазначити, що далеко не завжди вони можуть до-
сягатись під час навчальних занять у закладах 
освіти. Тому для цього набуває значення вміння 
організовувати та планувати самостійну роботу 
(Кравченко) [4]. Такі організація та планування 
на перших етапах навчання в вищому закладі 
освіти можуть здійснюватись під керівництвом 
викладача. Викладач не тільки роз’яснює на-
вчальний матеріал. Але і допомагає студентам 
виявити елементи навчальної інформації, міцне 
та впевнене знання яких необхідне для форму-
вання вмінь та навичок, потрібне для вирішен-
ня комунікативних задач, пов’язаних з профе-
сійною діяльністю за спеціалізацією студента. 
Викладачеві потрібно враховувати, що студент 
(особливо коли йдеться про студентів молодших 
курсів) не завжди має уявлення про особливості 
організації та планування самостійної роботи. 
Такі особливості можуть бути універсальними 
та враховуватись для організації самостійної 
роботи значної кількості студентів. Однак осо-
бливості організації та планування самостійної 
роботи студента можуть залежати і від його ін-
дивідуальних якостей (Кравченко, Огієнко) [3]. 
Деякі студенти більш тяжіють до детальної ор-
ганізації самостійної роботи з урахуванням усіх 
"дрібниць", вони ставлять свої конкретні цілі на 
конкретний час, намагаються чітко виконувати 
розроблений план. Але не завжди студент може 
точно визначати, скільки часу та інших ресур-
сів може бути потрібним для досягнення певної 
цілі, не завжди він може визначити, чи справді 
досягнута конкретна ціль. Наприклад, студент 
запам’ятав деяку сукупність лексичних оди-
ниць або граматичне правило, але ще не може 
впевнено стверджувати, наскільки міцно цей 
матеріал засвоєний. Може бути так, що засвоє-
ні відомості утримуються тільки у короткочасній 
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пам’яті і через деякій час можуть бути забуті. 
В такому випадку слід враховувати інформа-
цію про різні види пам’яті, знати різні методи 
запам’ятовування, а також, що дуже важливо, 
вміти визначати види навчального матеріалу, 
які підлягають запам’ятовуванню. Для цього мо-
жуть враховуватись і індивідуальні потреби сту-
дента, визначатись, яка інформація може бути 
потрібною у його подальшому навчанні та у май-
бутній професійній діяльності. Планування ро-
боти з запам’ятовування пов’язано також і з ви-
значенням матеріалу, потрібного для активного 
або пасивного використання. В процесі вивчен-
ня іноземної мови визначають, який матеріал 
буде потрібним для активних вмінь (говорін-
ня та письмо), а який для пасивних (слухання 
та читання).

Слід враховувати, що процес запам’ятову-
вання також потребує певного, іноді значного, 
часу. Роботу протягом цього часу також слід 
планувати. Іноді формальне засвоєння відпо-
відного матеріалу може бути пов’язано з відсут-
ністю вміння ефективно застосовувати такий 
матеріал практично. Тому самостійна робота 
з запам’ятовування обов’язково повинна бути 
об’єднана з формуванням практичних навичок. 
Для вивчення іноземної мови в такому випадку 
визначають найбільш типові комунікативні си-
туації, і засвоєний матеріал опрацьовується для 
застосування в таких ситуаціях.

Велика кількість інформації в інформаційну 
епоху пов’язана також з необхідністю створення 
текстів, які містять необхідні відомості і, водночас, 
є доступними та привабливими для читачів. Авто-
ри (укладачі) таких текстів ставлять перед собою 
завдання створити такий текст, який привертає 
увагу багатьох читачів, який вони легко зрозумі-
ють та знайдуть у ньому те, що їх цікавить.

В сучасну інформаційну епоху розширюєть-
ся коло осіб, яким у професійній діяльності по-
трібно створювати різноманітні тексти. Ці тексти 
повинні мати форму, яка найбільш відповідає їх 
призначенню. Формування вмінь складати такі 
тексти також може потребувати великих обсягів 
самостійної роботи як в процесі навчання в за-
кладі освіти, так і в процесі професійної діяль-
ності фахівця. Підготовка до такої роботи може 
включати пошук у засобах масової інформації 
саме таких текстів, які є найбільш оптималь-
ними для сприйняття читачем, та привертають 
його увагу. При визначенні таких завдань може 
враховуватись думка студентів, які можуть само-
стійно визначати особливості текстів, оптималь-
них для сприйняття. В процесі такої роботи сту-
денти підбирають тексти, потім аналізують їх, 
визначають за рахунок яких засобів досягаються 
у цих текстах необхідні властивості. До засобів 
оптимізації сприйняття текстів можуть належа-
ти підбір слів з гармонійним співвідношенням 
голосних та приголосних звуків, підбір слів, най-
більш знайомих для читачів, слів, які виклика-
ють зацікавленість або певні асоціації у читачів. 
Слід звернути увагу на чіткість висловлювання 
думок у тексті, на зайві елементи, які усклад-
нюють сприйняття тексту. Багато чого залежить 
від змісту та призначення тексту. Якщо в одних 
випадках оптимальним для сприйняття буде ко-
роткий текст із стислим висловлюванням думок, 

в інших випадках можуть бути потрібними ши-
рокі пояснення в тексті. Такі пояснення роблять 
більш зрозумілим для читачів окремі ключо-
ві поняття тексту, що оптимізує подальше його 
сприйняття.

Відомо також, що, як правило, найбільш спри-
ятливим для сприйняття є речення з невеликою 
кількістю елементів (слів, інших лексичних оди-
ниць). У зв’язку з цим виникає проблема сприй-
няття багатослівних речень у тексті. Не завжди 
однак багатослівне речення може розглядатись 
як недолік тексту. Іноді такі речення вживають-
ся з певною комунікативною або стилістичною 
метою. В процесі аналізу тексту студенти вияв-
ляють, які багатослівні речення використані до-
речно, мають структуру, зручну для сприйнят-
тя, а які, навпаки, сприймаються читачем дуже 
важко, ускладнюють розуміння тексту і, можли-
во, є зайвими у конкретному тексті. В процесі 
розгляду багатослівних речень у відповідному 
тексті можуть вирішуватись питання про виклю-
чення окремих речень з тексту або про перетво-
рення таких речень у більш зручну для сприй-
няття форму. В деяких випадках подібна робота 
може здійснюватись на матеріалі текстів з засо-
бів масової інформації рідною мовою студентів, 
що сприяє кращому розумінню задумів авторів 
(укладачів) цих текстів. При цьому звертають 
увагу на досягнення відповідних цілей тексту 
засобами рідної мови. Такі засоби можуть кла-
сифікуватись, при цьому виявлятись найбільш 
характерні, типові. Все це буде корисним під час 
пізнішого вивчення текстів іноземною мовою, 
коли виявлятимуть засоби досягнення конкрет-
них комунікативних цілей іноземною мовою. 
Мовленнєві засоби іноземної мови, використані 
в текстах, що розглядаються, можуть також бути 
класифіковані, серед них виявляють найбільш 
типові. Здійснюється співставлення найбільш 
типових засобів іноземної мови з засобами рідної 
мови. Якщо виявляються засоби іноземної мови, 
які значно відрізняються від засобів рідної мови 
студентів, які використовуються для досягнення 
подібних цілей, такі явища фіксують та плану-
ють для засвоєння, зокрема, в процесі самостій-
ної роботи.

Висновки і перспективи подальшого до-
слідження. Безперечно, неможливо протягом 
відносно короткого часу навчання засвоїти усі 
особливості текстів засобів масової інформації 
іноземною мовою, але робота, в якій врахову-
ються вищезгадані аспекти, сприяє більш опти-
мальному сприйняттю текстів іноземною мовою. 
Після такої роботи студент вже психологічно 
готовий до зустрічі зі складними явищами іно-
земної мови, які мають місце у текстах засобів 
масової інформації. Знання особливостей таких 
текстів, здобуті значною мірою в процесі само-
стійної роботи, оптимізують вміння та навички 
читання іноземною мовою, а у разі необхідності, 
за умови активного засвоєння основних мовлен-
нєвих засобів передачі інформації (досягнення 
комунікативних цілей), сприяють і формуванню 
вмінь створення письмових текстів іноземною 
мовою або перекладу текстів з рідної мови на іно-
земну мову, що у випадку англійської мови все 
частіше стає потрібним в сучасну інформаційну 
епоху. Формування необхідних навичок дозволяє 
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звільнити увагу, спрямувати більш зусиль саме 
на творчу складову роботи над текстами. Чи-
тання текстів іноземною мовою стає для студен-
тів менш механічною роботою, а більш творчою. 
Творча робота в процесі опрацювання текстів 
пов’язана вже не тільки з пошуком або засвоєн-
ням потрібної інформації, але і з народженням 
нових думок, нових ідей, які можуть з’явитись як 
безпосередньо під час такої роботи, так і в про-
цесі осмислення здобутої інформації. Цікаві ідеї, 
корисні для професійної діяльності, можуть ви-

никати у фахівця на основі здобутої інформації 
також у будь-який час, сприяти подальшому роз-
витку фахівця, його натхненній та творчій праці. 

перспективи подальших досліджень.  
Вищезазначені компетентності ще більше можуть 
бути потрібними фахівцям, які працюють з вели-
кою кількістю текстів іноземною мовою, викорис-
товують такі тексти для пошуку ідей, розглядають 
інформацію як джерело для народження нових 
думок, потрібних для творчого розв’язання склад-
них задач в процесі професійної діяльності.
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coNcEpTS of EquivalENcE iN ThE MaRTiN luThER TRaNSlaTioN  
of ThE biblE aNd iTS ModERN REviSioN 

Summary. In the article the concept of translation which is applied in the Martin Luther’s Version of the Bible 
(in German) has been briefly considered; the aims of translators of the epoch of Reformation were defined. The 
translation methodologies of the newly published Luther Bible-2017 and its differences from the Martin Lu-
ther’s original approach have been discussed. In the course of our research translations of 1545 and 2017 were 
compared; similarities and differences were found in the translation in the examples of different biblical texts. 
In particular, corrections in the new edition were considered and their appropriateness was justified. Conclu-
sions were made on the significance of the translational techniques and their use in the revised translation; the 
target audience of the new translation was defined.
keywords: the Luther Bible 2017, formal correspondence, dynamic equivalence, revision, concept of equivalence.

Нечипорук В.М.
Національний університет «Острозька академія»

кОНцепти екВІВалеНтНОСтІ В переклаДІ бІблІї МартІНа лютера  
та йОГО СучаСНІй реДакцІї

анотація. У статті коротко розглянуто концепт перекладу, що був використаний у перекладі Біблії Мар-
тіна Лютера (німецькою мовою) у шістнадцятому столітті, визначено цілі, які ставили перед собою пере-
кладачі-колеги професора Лютера у часи Реформації. Коротко згадано подальші редакції перекладу Бі-
блії Мартіна Лютера як спосіб збереження німецької народної, духовної та мовної спадщини. Обговорено 
методологію перекладу нещодавно опублікованої Біблії Лютера-2017 та її відмінності від оригінального 
підходу Мартіна Лютера. Введено числові дані, щоб показати відсоток змін, застосованих до нової ре-
дакції. В ході дослідження порівняно переклади 1545 та 2017 років та виявлено схожості та відмінності 
в розумінні поняття еквівалентності при перекладі на прикладі різних біблійних текстів. Особливе зна-
чення було надано обговоренню поглядів Мартіна Лютера на ефективний переклад і його ролі в прине-
сенні концепту в німецьку наукову думку перед появою теорії функціональної еквівалентності Юджина 
Найди. Позиція Мартіна Лютера була проілюстрована численними прикладами емоційної мови, зокрема 
порівняннями та висловлюваннями, які використовував реформатор. Крім того, розглянуто виправлення 
в новій редакції Біблії та обґрунтовано їхню доцільність. Виправлення класифіковано на такі, які були 
потрібні як через наявність нової наукової інформації, так і не ті, які були потрібні через розвиток та 
зміни в німецькій мові. Окрім того, дано оцінку повторному введенню застарілих конструкцій та форму-
лювань у перегляд. висловлено погляди щодо їх зрозумілість у повсякденному житті. Оцінено важливість 
ролі синтаксису для розуміння текстів та перекладу синтаксичних структур. Зроблено висновки стосовно 
важливості технік перекладу та їх використання у редакції перекладу та визначено цільову аудиторію 
нового перекладу.
ключові слова: Біблія Лютера-2017, формальна відповідність, динамічна еквівалентність, редакція, 
концепт еквівалентності.

Analysis of the recent research papers 
and publications. The course of the re-

search was guided by Eugene Nida and Charles 
Taber’s groundbreaking works on principles applied 
during Bible translation. Determining Luther’s 
methods of translation we made use of Philip Shaff’s 
works [14]. Detailed explanation of style in Luther’s 
translation was found in Birgit Stolt’s body of re-
search [15]. Martin Karrer, Ursula Kocher, Chris-
toph Melchior, and Christoph Kaehler [7], who had 
worked on the translation itself, gave a deep insight 
into the process of the revision of the Bible alongside 
with aims of translators and editors.

The purpose of the study is to discover if 
the Luther Bible-2017 how the basic methodo-
logical approaches of the renewed Luther version 
(2017) correlate with the principles of the dynam-
ic equivalence, and which innovations have been 
introduced in this version. 

The main material. Many theorists of trans-
lation agree that the 20th century has brought 

forth development of scientific thought which re-
sulted in a multitude of cutting-edge theories in 
the realm of translation studies. One of them was 
devised in the 1960s by Secretary for Transla-
tions in the American Bible Society Eugene Nida 
and his colleague Charles Taber with the goal of 
helping missionaries to render the Word of God 
into languages of the unreached people groups. 
The kernel of the theory lies in two contrasting 
ideas about equivalence in translation. While for-
mal correspondence is described as orientation in 
translation towards the original text (its syntax, 
expressive means etc.) dynamic equivalence is 
aimed at causing the same emotional reaction to 
the translation that readers of the original have. 
This means that a translator ought to consider 
the culture of the language of translation, the 
broad context of the source text and the target 
audience. Within the course of several decades 
the theory proved its right to exist since from 
that time many translators have successfully ap-
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plied ideas of dynamic (functional) equivalence in  
practice [12; 13].

Even though Eugene Nida and Charles Taber 
gave special prominence to ‘sense-to-sense trans-
lation’ and devised a well-developed theory with 
emphasis on dynamic equivalence, they were not 
the first to put the aforementioned into practice. 
In fact, at the dawn of the European Reformation 
a celebrated theologian and author of the histo-
ry-making translation of the Bible into the Ger-
man language Martin Luther expressed similar 
ideas in simpler words. After the New Testament 
was published, the reformer was repeatedly criti-
cized by papists for not adhering to the Latin text 
during his work on the translation. In this case 
Luther’s primary justification was that he orient-
ed towards the sources of the German language, 
towards its syntax and phraseology. Moreover, 
addressing catholic claims he wrote in his ‘Open 
Letter on Translating’ the following legendary 
words: ‘…we must consult the mother at home, 
children in the street, and the ordinary man in 
the marketplace, watch them mouth their words, 
and translate accordingly. That way they’ll un-
derstand, and see that they’re being spoken to in 
German’. Thus, the theologian generalized the 
above mentioned theory [9, p. 17].

Speaking about the long-lived tradition of reg-
ular revisions of the Luther Bible, the reformer 
himself established it soon after publication of the 
whole Bible in 1536. The theologian attached great 
importance to careful examination and improve-
ment of the work done with emphasis on detailed 
investigation of every single word. Alongside with 
this he tried to follow his concept of style. First of 
all, for Luther appropriate style meant emotional 
thinking, that is to say he tried to feel the text 
with this heart. Such standpoint reflected itself 
in Luther’s attitude to certain sacred parts of the 
Holy Scripture. To site an instance, he called the 
Epistle to the Galatians ‘my Katie von Bora’. Ad-
ditionally, he rendered some biblical words not 
with the help of ideally corresponding terms nut 
rather with those words that could deeply affect 
the listener. One example could be that in Genesis 
(chapter 44, verses 31 and 34) he replaced techni-
cally ideal ‘Unglück’ with ‘Jammer’, which better 
reflects sorrow [15, p. 382]. To the most known re-
visions belongs Luther’s formulation and later al-
teration of 1 Corinthians 13, 8. One of the earliest 
renderings of the verse sounded ‘Die Liebe wird 
nicht müde’ and in the 1546 version was changed 
to ‘Die Liebe höret nimmer auf’ [14].

Only on comparatively rare occasions Luther 
retreats from his idea ‘let the letter go,’ and trans-
lates ‘word for word’ if, as an example, he thought 
that the Hebrew or Greek original was more ap-
propriate or too ambiguous to be interpreted in 
one way. He and his co-translators altogether 
prepared five different editions, successfully com-
bining both strategies of translation under the 
condition that words served the sense, but not 
vice versa [14, p. 194]. With aforementioned ideas 
in mind Luther and his co-workers amended this 
splendid book the whole decade. The last revision 
completed during his life appeared in 1545. 

After Luther’s decease his comrades undertook 
a task of revision and translation passing the tra-

dition down to new generations. In a few centu-
ries a pressing need for new editions arose even 
more because since Luther’s time many changes 
had happened to the language of Germans. In or-
der to preserve the church heritage and adapt it 
to modern needs revisions of 1912, 1975, 1984 and 
others were published, the last successor being 
the Luther Bible 2017.

Prior to start of the work in 2010 the Council 
of the Evangelical Lutheran Church decided that 
an edition of the Luther Bible ought to appear 
before the 500th anniversary of Reformation.  
It had to be a revision of the 1984 revision.  
For this task 70 translators were employed. They 
aimed at implementation of certain criteria dur-
ing their work, the most important being loyalty to 
the original scriptures and to Luther’s language. 
Other their goals are precision and comprehen-
sibility of translation together with amendment 
of additional information (maps, explanations in 
footnotes) in accordance with the latest research 
data [3]. Moreover, that translation meant to be 
all-inclusive, that is to say it had to use both fem-
inine and masculine forms (if both sexes were 
addressed in scripts) and to satisfy all Christian 
denominations [7].

Two firstly mentioned criteria deserve particu-
lar attention and explanation. During the work 
translators armed themselves with original He-
brew and Old Greek Texts, namely OT Biblia He-
braica, the Septuagint, the 27th and 28th editions 
of NT Nestle-Aland, Qumran scrolls and some 
other sources. At the same time being informed 
that language of the Luther’s Bible is no longer 
modern in the 21st century, they decided to hold 
on strongly to it and retain it in the new edition. 
Altogether, historians, philologists and theolo-
gians who worked on the text tried to return to 
Luther’s German through reformulation of his 
translation (so called ‘Rückrevision’). They even 
replaced many amendments that were introduced 
in the 20th century if the Luther’s language was 
still understood [10, p. 3–5].

The result of their ambitions was a philological 
translation with strong influence of ‘the sound of 
Martin Luther’ [1.]. According to statistics, up to 
16 000 verses of the 1984 revision were altered 
in the 2017 revision. That constitutes 44 % of the 
whole Bible. Furthermore, nearly 10 % of words 
were changed. However, alterations were mostly 
applied to the apocryphal books, so the overall 
change of words in the Old and the New Testa-
ment reaches only 5% [4]. Of course, this data wit-
nesses of the grand scale of ambitions of transla-
tors and their striving for greater efficiency.

As it was aforementioned, in some cases trans-
lators corrected Luther’s original version if new 
scientific evidence demanded a change. The text 
of Philippians 4, 7 can be instanced here. ‘Und 
der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernun-
ft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus 
bewahren’ (die Lutherbibel-2017) [2]. (‘And the 
peace of God, which transcends all understand-
ing, will guard your hearts and your minds in 
Christ Jesus’ according to the New International 
Version) [16]. Even though Erasmus of Rotterdam 
proposed the future tense for this verse as it was 
used in the original text, Martin Luther followed 
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here grammar of the Latin Vulgate with the pres-
ent subjunctive: ‘Und der Friede Gottes, welcher 
höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Her-
zen und Sinne in Christo Jesu!’ [8]. Discovered 
later Greek texts confirmed Erasmus’ suggestion, 
and necessary corrections were applied to the new 
version. The usage of the present subjunctive did 
not prevent people from understanding the mean-
ing of the passage, still the correction made in the 
Luther Bible 2017 is methodologically correct.

One further alteration was made in the Gos-
pel according to Matthew 8, 24. Luther’s ‘großes 
Ungestüm im Meer’ was replaced with ‘großes Be-
ben im Meer’, which renders the meaning of the 
natural phenomenon accurately with the help of 
a modern and familiar word [2; 8]. Another change 
in the same Gospel is applied to verse 19 of the 
28th chapter. From 1526 the text sounded ‘Darum 
gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie…’ 
[8]. From 1956 the text sounded ‘Darum gehet hin 
und machet zu Jüngern alle Völker. Tauft Sie…’ 
In the 2017 revision translators come back to Lu-
ther’s formulation: ‘Darum gehet hin und lehret 
alle Völker: Taufet sie…’ [2].

Nevertheless, on close examination contradic-
tory corrections appear. The 1984 edition of the 
Luther Bible rendered Luke 1, 50 (‘Mary’s song’) 
as following: ‘Und seine Barmherzigkeit währt 
von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn 
fürchten’ [10]. In the new version theologians and 
translators reached a decision to introduce the 
readers to Luther’s ‘’für und für’ instead for ‘von 
Geschlecht zu Geschlecht’. While, of course, older  
translation might sound poetically, not every 
reader is familiar with the meaning of the idiom.

There are many other examples of preferences 
for obsolete words and formulations in the Luther 
Bible 2017. The book of Genesis practically begins 
with them. The third verse of the first chapter is 
practically identical to Luther’s revision of 1545. 
‘Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward 
Licht’. The imperative form sounds rather offi-
cial and impartial, but questions arise to the verb 
‘ward’. Defined by Duden dictionary, this is either 
a poetic or an old-fashioned form of ‘wurde’ [5]. 
Certainly, in Luther’s times the word was com-
monly used, but due to changes in the language it 
became obsolete. This leads us to conclusion that 
revisers intentionally copied the word from the 
source text into the revision thus leaving a mod-
ern reader confused. 

Shifting the focus to syntax in the Luther Bi-
ble 2017, one can notice that here this version 
follows other formal-correspondence translations. 
The sentence structure in the Hebrew language 
is paratactic. That means that grammatical coor-
dination dominates in sentences [11, p. 2]. This 
was partially caused by the fact that in the past 
the Hebrew did not have a system of punctuation; 
coordinating conjunctions performed its role. For-
mal-equivalence translations follow the syntax of 
the source language, and this is particularly evi-
dent in the example of conjunctions. Continuing 
the exploration of the first chapter of the Bible, 
it is easy to notice abundance of ‘und’ (German 
conjunction for ‘and’) in the beginning of almost 
every sentence, although translators could use 
other means to make translation more dynam-

ic and diverting. ‘9 Und es geschah so. 10 Und 
Gott nannte das Trockene Erde…’ [8]. This verse 
from the Book of Genesis from the Luther’s late 
edition is word-for-word repeated in the new ver-
sion. This is just one instance of appearance of the 
same conjunction twice in a raw, although every 
chapter of the whole Bible is filled with them. At 
times translators apply this conjunction for clar-
ity to some places of the passages where Luther 
omitted them, or sometimes they do it vice versa 
if another word matches the context better. One 
example of this can be the following verse:

Ich schaute das Land an, siehe, das war wüst 
und öde, und den Himmel, und er war finster. 
(From the Luther Bible 1545 [8]).

Ich sah das Land, und siehe, es war wüst und 
leer, sah zum Himmel, und er war finster (From 
the Luther Bible 2017 [2]).

In the second verse one can notice that the 
verb ‘sah’ is repeated in the same sentence twice 
(instead of Luther’s preference for the conjunc-
tion ‘und’) with the result that the reader sees the 
connection between small parts of the Holy Scrip-
ture. However, in the revision translators added 
the aforementioned conjunction to the word ‘sie-
he’ (‘und siehe, es war wüst und leer’ [2]) so as to 
make logical connection between actions visible.

All in all, on closer examination a mass of pos-
itive changes, which were needed in the view of 
scientific advance in knowledge, appears. These 
modernisations, however, do not mean incorpo-
ration of the spoken language of German popula-
tion. In fact, translators assert that that the tar-
get group of their work were people familiar with 
the liturgy of the Lutheran church, the Luther’s 
Bible and its sophisticated style. They admit that 
people with no Christian background ought to 
start their road to God with other versions, the 
‘Gute Nachticht Bibel’, the ‘Basis Bibel’, to name 
just some [6].

conclusions. Taking into account everything 
aforementioned one can reach a conclusion that 
the latest revision of the Luther Bible in general 
follows Martin Luther’s criteria for a good trans-
lation, taking into account, however, only one tar-
get group, namely people who are familiar with 
the church liturgy and lifestyle. Thereto, the pro-
cess of reading might at times be a complex yet 
a feasible task. This conviction originates from 
the idea that a dynamic translation is not fully 
possible if authors of a revision set a goal to come 
to Luther’s word order and original sound (in oth-
er words, to the 16th century) as close as the lan-
guage still permits and, as a result, attach impor-
tance only to direct translation techniques which 
signify preference for formal correspondence. 

Although some other German translations of 
the Bible have overtaken the Luther Bible due 
to their modernity, it is significant to mention its 
importance for the Evangelical Lutheran Church 
and for preservation of the historical heritage of 
the Reformation for the German nation and the 
whole world. Considering the fact that both trans-
lation and revision of the Holy Scripture are com-
plex and demanding tasks the suggestion would 
be to continue to compare the impact that every 
translation makes on its readers with the criteria 
for a ‘sense-to-sense’ translation.
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рухОМий СуФІкСальНО-кОреНеВий акцеНтНО-ДериВацІйНий тип 
ВІДДІєСлІВНих СуФІкСальНих ІМеННикІВ В україНСькІй МОВІ  

та НерухОМІ акцеНтНО-ДериВацІйНІ типи В рОСІйСькІй
анотація. У статті зіставлено рухомий суфіксально-кореневий акцентно-дериваційний тип віддієслівних 
суфіксальних іменників в українській мові та нерухомі акцентно-дериваційні типи в російській. Вияв-
лено, що всі мовознавці досліджували наголошення в межах словозмінної парадигми, застосовуючи при 
цьому поняття «акцентний тип». Але було встановлено, що, аналізуючи словотвірні пари (містять похідну 
та твірну лексеми), доцільніше використовувати поняття «акцентно-дериваційний тип». Дослідили, що 
ці мови мають багато спільного. У межах словотвірної пари встановили акцентно-дериваційні типи по-
хідних суфіксальних іменників в українській та російській мовах; виявили продуктивність словотвірного 
типу в обох мовах; зіставили спільні та відмінні риси в наголошенні словотвірних пар віддієслівних суфік-
сальних іменників в українській мові порівняно з російською; з’ясували, що наголос у межах словотвірної 
пари рухомий як в українській, так і в російській мовах. 
ключові слова: акцентний тип, акцентно-дериваційний тип, рухомий суфіксально-кореневий акцентно-
дериваційний тип, нерухомий акцентно-дериваційний тип, акцентуація, наголос, словотвірна пара.
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MovablE Suffixal-RooT accENT-dERivaTioNal TypE  
of ThE NouNS wiTh ThE hElp of SuffixES fRoM vERbS iN ukRaiNiaN 
laNGuaGE aNd iMMovablE accENT-dERivaTioNal TypES iN RuSSiaN

Summary. The article analyzes different ways to the study of accentuation. It was found that all linguists 
investigated the emphasis within the word-changeable paradigm, using the term "accent type". But we have 
found that movability – immovability of emphasis is manifested in the process form-modification and word-for-
mation. Therefore, analyzing the word-formation pairs (which contain derivative and generating lexemes), 
it is more expedient to use the notion "accent-derivational type". Accent-derivational type (ADT) is a model 
of placing emphasis in the process of word-formation within the word-formative pair. Consequently, we can 
determine immovable ADTs (ADT P, ADT R, ADT S, ADT F, ADT I), in which emphasis in the process of 
word-formative act does not change its position, remaining on the same morpheme, and movable ADTs (ADT 
RF, ADT RS, ADT SP, DT SF etc.). The article deals with movable suffixal-root accent-derivation type of the 
nouns with the help of suffixes from verbs in Ukrainian language and immovable accent-derivational types in 
Russian. We found that these languages have much in common. Within the derivational pairs established ac-
cent-derivational types of derivative nouns with the help of suffixes in the Ukrainian and Russian languages; 
compared the common and distinctive features in the stress of the derivational pairs of the nouns with the help 
of suffixes from verbs in the Ukrainian language compared with the Russian; we discovered the productivity of 
derivational type in the both languages; detected that emphasis within the derivational pair is movable in the 
Ukrainian and Russian language. 
keywords: accent type, accent-derivational type, movable suffixal-root accent-derivational type, immovable 
movable root-suffixal accent-derivational type, accentuation, emphasis, derivational pair.

Дослідженням російського наголосу зай-
малися Л. Булаховський, А. Залізняк, 

В. Дибо, В. Колесов та інші. Українська акценто-
логічна наука на цей час має великі досягнення 
завдяки науковим дослідженням з акцентології 
О. Потебні, І. Огієнка, Л. Булаховського, В. Скля-
ренка, В. Винницького тощо. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні в лінгвістиці акцентуація іменників 
є об’єктом дослідження в розвідках: З. Веселов-
ської «Особливості наголосу іменників в україн-
ській літературній мові (кінець XVIII–ХХ ст.)», 
В. Винницького «Українська акцентна система: 
становлення, розвиток», В. Скляренка «Історія 
українського наголосу. Іменник». 

постановка проблеми. Усі акцентологи до-
сліджували акцентуацію іменників у межах слово-
змінної парадигми, ми ж розглядаємо рухомість – 
нерухомість наголосу в межах словотвірної пари.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вперше зроблена спроба 
зіставити наголошення в межах словотвірного 
акту віддієслівних суфіксальних іменників у ро-
сійській та українській мовах. 

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Мета полягає в зіставному до-
слідженні суфіксально-кореневого акцентно-де-
риваційного типу віддієслівних суфіксальних 
іменників в українській мові та нерухомих ак-
центно-дериваційних типів у російській.

Реалізація мети передбачає розв’язання та-
ких завдань:

1) виявити продуктивність словотвірного типу 
віддієслівних суфіксальних іменників в україн-
ській та російській мовах;

2) встановити продуктивність рухомого суфік-
сально-кореневого акцентно-дериваційного типу 
похідних суфіксальних іменників в українській 
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та нерухомих акцентно-дериваційних типів  
у російській;

3) виявити та зіставити спільні та відмінні 
риси в наголошенні словотвірних пар суфіксаль-
но-кореневого акцентно-дериваційного типу від-
дієслівних суфіксальних іменників в українській 
мові порівняно з російською.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Тільки акцентуація лексеми в цілому дає 
загальну картину рухомості або нерухомості на-
голосу (наприклад: гор-а́ – гор-и́ – гор-і́ – го́р-у – 
гор-о́ю, (на) гор-і́ – го́р-о; го́р-и – гі́р-Ø – гóр-ам – 
го́р-и – гóр-ами – (на) гóр-ах – го́р-и). На підставі 
цього виводиться поняття акцентного типу.

На думку В. Винницького, розгляд рухомості – 
нерухомості з погляду словотворення передбачає 
акцентну характеристику похідних слів на осно-
ві акцентуації мотивуючих слів. Якщо похідне 
утворення зберігає акцентування мотивуючого 
слова, то в таких випадках виступає словотвірна 
нерухомість наголосу. Якщо ж акцентуація по-
хідного слова відрізняється від наголошування 
мотивуючого слова, то це є проявом словотвірної 
рухомості наголосу. Значить, словотвірна рухо-
мість і нерухомість наголосу визначається тільки 
щодо наголошування похідного слова порівняно 
з акцентуванням мотивуючого слова [2, c. 27]. 

С. Пономаренко зазначає, що у дериваційно-
му плані рухомістю – нерухомістю наголосу ха-
рактеризуються похідні повнозначні слова, тоді 
як у непохідних така характеристика відсутня, 
оскільки в сучасній мові вони не мають слово-
твірної бази [5, c. 45]. Тому, для характеристики 
місця акценту під час словотвірного акту доціль-
ніше використовувати поняття акцентно-дерива-
ційного типу.

Дослідник визначає, що акцентно-дери-
ваційний тип (аДт) – це модель розміщення 
наголосу в процесі словотворення в межах сло-
вотвірної пари. На підставі цього можна ви-
значити нерухомі аДт (АДТ P, АДТ R, АДТ S,  
АДТ F, АДТ І), у яких наголос у процесі слово-
твірного акту не змінює свого положення, зали-
шаючись на тій самій морфемі, та рухомі аДт 
(АДТ RF, АДТ FR, АДТ RS тощо) [6, с. 165–166]. 

Проаналізувавши віддієслівні суфіксальні 
іменники української та російської мов, нами 
було встановлено:

1. Віддієслівні суфіксальні іменники і в укра-
їнській, і в російській мовах мають різний наго-
лос: префіксальний, кореневий, суфіксальний 
і флексійний. Наголошування цих іменників 
значною мірою залежить як від наголосу твірної 
основи (слова), так і від типу словотворчого афік-
са (суфікса).

2. аДт SR – продуктивний як в україн-
ській мові, так і в російській. Похідні утворення 
в сучасній українській та російській мовах мають 
ідентичну морфемну (корінь + суфікс + флексія 
або префікс + корінь + суфікс + флексія) та слово-
твірну структури, що дозволило нам проаналізу-
вати відповідні словотвірні пари в плані порів-
няння їхніх АДТ. 

Якщо в українській мові рухомий суфіксаль-
но-кореневий акцентно-дериваційний тип, то 
в російській потенційно словотвірні пари мо-
жуть функціонувати з такими нерухомими АДТ:  
аДт R, аДт S, аДт f.

Акцентно-дериваційний тип SR є одним 
з найпродуктивніших серед віддієслівних суфік-
сальних іменників. 

Спочатку розглянемо суфікс -б- (-об-) за допо-
могою якого утворюються віддієслівні іменники. 
Як правило, в сучасній українській та російській 
мовах похідні з цим суфіксом мають трикомпо-
нентну структуру – корінь + суфікс + флексія. 
Як бачимо, похідні іменники мають однакові 
морфемну й словотвірну структури, що дозво-
ляє проаналізувати відповідні словотвірні пари 
в плані порівняння їхніх АДТ: укр. дружи́ти 
(ОС, 182; УЛВН, 181; СУОС, 180) → дру́жба 
(ОС, 182; УЛВН, 181; СУОС, 180) рос. дружи́ть 
(ОСРЯ, 135; СУРЯ, 128) → дру́жба (ОСРЯ, 135); 
укр. проси́ти (ОС, 475; УЛВН, 528; СУОС, 583) 
→ про́сьба (ОС, 476; УЛВН, 529; СУОС, 585) 
рос. проси́ть (ОСРЯ, 454; СУРЯ, 351) → про́сьба 
(ОСРЯ, 456); укр. служи́ти (ОС, 531; УЛВН, 
611; СУОС, 660) → слу́жба (ОС, 531; УЛВН, 611; 
СУОС, 659) рос. служи́ть (ОСРЯ, 526) → слу́жба 
(ОСРЯ, 526).

Так, для української мови словотвірні пари: 
дієслово -б- ← іменник є продуктивним не тільки 
в плані деривації, а й у плані акцентуації.

Первісне значення суфікса -ар- (-яр-) «назви 
людей за професією і родом діяльності». Біль-
шість дослідників не визнавали закономірність 
кореневої акцентуації в деяких іменниках (пи-
сар, лікар). В. Скляренко зазначає, що кореневе 
наголошення цих слів «…навряд чи може бути 
з достатніми підставами виведено з найдавні-
шої слов’янської форми. Російські аналогічні 
слова Л. Булаховський вважає старими поло-
нізмами» [7, с. 560–561]: укр. лікува́ти (ОС, 311;  
УЛВН, 311; СУОС, 323) → лі́кар (ОС, 311; 
УЛВН, 311; СУОС, 322) рос. лечи́ть (ОСРЯ, 233;  
СУРЯ, 209) → ле́карь (ОСРЯ, 233; СУРЯ, 207) 
укр. писа́ти (ОС, 418; УЛВН, 440; СУОС, 481) 
→ пи́сар (ОС, 418; УЛВН, 440; СУОС, 481)  
рос. писа́ть (ОСРЯ, 379) → пи́сарь (ОСРЯ, 379)

Більшість іменників із суфіксом -ар- (-яр-) у 
пам’ятках уживається з наголошеним коренем 
в однині, але деякі можуть мати або подвійний 
наголос або акцентований суфікс (наголос на су-
фіксі зараз сприймається як діалектний, півден-
но-західний) [2, с. 119]. Тому часто виникають 
вагання під час визначення їхнього наголосу. 
Наприклад, в іменнику маляр давньою є суфік-
сальна акцентуація. Перенесення наголосу на 
корінь відбулося наприкінці ХІХ століття. Саме 
відтоді він функціонує з варіативним наголо-
шенням. У російській мові наголос у цій лексемі 
усталений – падає на суфіксальну морфему: укр. 
малюва́ти (ОС, 321; УЛВН, 320; СУОС, 335) → 
маля́р (ОС, 321; УЛВН, 320; СУОС, 335) – аДт S 
/ малюва́ти (ОС, 321; УЛВН, 320; СУОС, 335) → 
ма́ляр (ОС, 321; УЛВН, 320; СУОС, 335) – аДт SR  
рос. маля́рить (ОСРЯ, 243; СУРЯ, 220) → маля́р 
(ОСРЯ, 243; СУРЯ, 220) – аДт S;

укр. аДт SR / рос. аДт R: укр. пекти́ (ОС, 405;  
УЛВН, 414; СУОС, 461) → пе́кар (ОС, 405;  
УЛВН, 414; СУОС, 461) рос. пе́чь (ОСРЯ, 378; 
СУРЯ, 311) → пе ́карь (ОСРЯ, 361).

До словотвірного типу з суфіксом -в- (-ив-, 
-тв-) належать іменники середнього роду, і ма-
ють значення предмета з виразною процесуаль-
ною семантикою, а точніше – «об’єкт або наслідок 
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дії». Похідні утворені від безпрефіксних дієслів 
недоконаного виду: укр. вари́ти (ОС, 66; УЛВН, 
65; СУОС, 57) → ва́риво (ОС, 66; УЛВН, 65; 
СУОС, 57) рос. вари́ть (ОСРЯ, 56; СУРЯ, 67) → 
ва́рево (ОСРЯ, 56; СУРЯ, 67); укр. кури́ти (ОС, 
301; УЛВН, 302; СУОС, 313) → ку́риво (ОС, 301; 
УЛВН, 302; СУОС, 313) рос. кури́ть (ОСРЯ, 227; 
СУРЯ, 201) → ку́рево (ОСРЯ, 227; СУРЯ, 201); 
укр. міси́ти (ОС, 336; УЛВН, 333; СУОС, 351) 
→ мі́сиво (ОС, 336; УЛВН, 333; СУОС, 350) рос. 
меси́ть (ОСРЯ, 250; СУРЯ, 228) → ме́сиво (ОСРЯ, 
250; СУРЯ, 228).

Л. Булаховський вважає, що в праслов’янській 
мові іменникам із суфіксом -ьсь- були властиві 
два акцентні типи: іменники з кореневим наго-
лосом та іменники із суфіксальним наголосом 
[7, с. 543]. Віддієслівні суфіксальні іменники, 
утворені за допомогою форманта -ець- в україн-
ській та російській мовах, функціонують з суфік-
сально-кореневим акцентно-дериваційним ти-
пом. Наголос мотивуючих дієслівних основ падає 
на суфікс, але при утворенні похідних слів він пе-
реміщується на корінь: укр. обороня́ти (ОС, 379;  
УЛВН, 383; СУОС, 432) → оборо́нець (ОС, 379; 
УЛВН, 383; СУОС, 432) рос. обороня́ть (ОСРЯ, 
315; СУРЯ, 270) → оборо́нец (ОСРЯ, 315); укр. 
саджа ́ти (ОС, 511; УЛВН, 587; СУОС, 634) → 
са́джанець (ОС, 511; УЛВН, 587; СУОС, 634) 
рос. сажа́ть (ОСРЯ, 501; СУРЯ, 380) → са́женец 
(ОСРЯ, 501; СУРЯ, 380).

Словотвірний тип з суфіксом -ищ- (-лищ-, 
-овищ-, -бищ-) представлений іменниками се-
реднього роду, які утворені зазвичай від інфі-
нітивних основ обох видів з усіченою фіналлю. 
В іменниках, мотивованих дієсловами, наго-
лос зазвичай падає на кореневу морфему: укр. 
збира́ти (ОС, 228; УЛВН, 233; СУОС, 237) → 
збо́рище (ОС, 228; УЛВН, 233; СУОС, 237) рос. 
собира́ть (ОСРЯ, 531) → сбо́рище (ОСРЯ, 505); 
укр. стоjа́ти (ОС, 546; УЛВН, 631; СУОС, 682) → 
сті́йбище (ОС, 545; УЛВН, 629; СУОС, 680) рос. 
стоjа́ть (ОСРЯ, 550; СУРЯ, 411) → сто́йбище 
(ОСРЯ, 549; СУРЯ, 410).

З суфіксом -к- утворюється ряд словотвірних 
пар з чотирикомпонентною морфемною струк-
турою. В українській і російській мовах у похід-
ному слові наголошений корінь, а у твірному – 
суфікс, незважаючи на те, що твірні лексеми 
містять префікс, який має властивість перетягу-
вати наголос на себе: укр. надбавля ́ти (ОС, 350;  
УЛВН, 347; СУОС, 368) → надба ́вка (ОС, 350; 
УЛВН, 347; СУОС, 368) рос. надбавля ́ть (ОСРЯ, 
268; СУРЯ, 246) → надба ́вка (ОСРЯ, 268); укр. 
розписа ́ти (ОС, 503; УЛВН, 573; СУОС, 621) 
→ розпи ́ска (ОС, 503; УЛВН, 573; СУОС, 621)  
рос. расписа ́ть (ОСРЯ, 481) → распи ́ска  
(ОСРЯ, 481).

В. Винницький зазначає, що іменники з су-
фіксом -к- виступають в основному з акцентова-
ним коренем [1, с. 26]. Але іноді, під час словотво-
рення, наголос може переходити з однієї морфе-
ми на іншу, при цьому не збігатися в російській 
та українській мовах. Наприклад, у російській 
мові словотвірна пара скла́дывать (ОСРЯ, 520) 
→ скла́дка (ОСРЯ, 520) функціонує з аДт R, 
але в українській – АДТ рухомий: склада ́ти  
(ОС, 527; УЛВН, 605; СУОС 654) → скла́дка  
(ОС, 527; УЛВН, 605; СУОС, 654) – аДт SR. 

Трикомпонентні утворення за морфемною 
будовою з суфіксом -к- в українській мові най-
частіше мають подвійний наголос (кореневий 
або суфіксальний). Сучасні орфоепічні словни-
ки надають перевагу наголошеному суфіксові: 
укр. стоjа́ти (ОС, 546; УЛВН, 631; СУОС, 682) 
→ стоjа́нка (ОС, 546; УЛВН, 631; СУОС, 682) –  
аДт S / укр. стоjа́ти (ОС, 546; УЛВН, 631; 
СУОС, 682) → сто́jанка (СУОС, 682) – аДт SR 
рос. стоjа́ть (ОСРЯ, 550; СУРЯ, 411) → стоjа́нка 
(ОСРЯ, 550; СУРЯ, 411) – аДт S.

аДт може залежати й від значення похід-
них лексем: укр. лежа́ти (ОС, 307; УЛВН, 308; 
СУОС, 319) → лежа́нка (виступ біля печі або гру-
би) (ОС, 307; УЛВН, 308; СУОС, 319) – аДт S / 
укр. лежа́ти (ОС, 307; УЛВН, 308; СУОС, 319) 
→ ле́жанка (лежання, ледарство) (УЛВН, 308) – 
аДт SR рос. лежа́ть (ОСРЯ, 231; СУРЯ, 207) → 
лежа́нка (ОСРЯ, 231; СУРЯ, 207) – аДт S.

Cлова з суфіксами -ник-, -щик- (-чик-) ви-
конують одну функцію, а саме: утворюють назви 
осіб за родом заняття, професією. Для україн-
ської мови більш характерний суфікс -ник-: укр. 
відступа́ти (ОС, 111; УЛВН, 108; СУОС, 96) → 
відсту́пник (ОС, 111; УЛВН, 108) рос. отступа́ть 
(ОСРЯ, 349; СУРЯ, 291) → отсту́пник (ОСРЯ, 
349; СУРЯ, 291); укр. заступа́тися (ОС, 223; 
УЛВН, 227; СУОС, 229) → засту́пник (ОС, 223;  
УЛВН, 227; СУОС, 229) рос. заступа́ться 
(ОСРЯ, 166;СУРЯ, 145) → засту́пник (ОСРЯ, 
166); укр. збира́ти (ОС, 228; УЛВН, 233; СУОС, 
237) → збі́рник (ОС, 228; УЛВН, 233; СУОС, 237) 
рос. собира́ть (ОСРЯ, 531; ОСРЯ, 272) → сбо́рник 
(ОСРЯ, 505).

За значенням суфікс -ник- синонімічний 
-ець-, саме тому в українській мові вони можуть 
взаємозаміняти один одного:

укр. -ник-, -ець / рос. -ник- (аДт SR): укр. 
охороня́ти (ОС, 398; УЛВН, 403; СУОС, 454) 
→ охоро́нник (ОС, 396; УЛВН, 403; СУОС, 454) 
охороня́ти (ОС, 398; УЛВН, 403; СУОС, 454) → 
охоро́нець (ОС, 396; УЛВН, 403; СУОС, 454) рос. 
охраня́ть (ОС, 353) → охра́нник (ОС, 353).

Суфікс -щик- (-чик-) у віддієслівних іменни-
ках трапляється рідко й належить до непродук-
тивного словотвірного типу. М. Жовтобрюх ще 
фіксує такі лексеми, як: проходчик, перенощик, 
холодильщик [3, с. 61–62]. Але сучасні україн-
ські словники таких форм уже не містять. Це 
говорить про те, що ці форми були запозичені 
з російської мови, але так і не набули свого по-
ширення. У зв’язку з цим, логічно, що суфікс 
-ник- в українській мові паралельний суфіксу 
-щик- (-чик-) у російській: укр. закупо́вувати 
(ОС, 210; УЛВН, 213; СУОС, 214) → заку́пник 
(ОС, 210; УЛВН, 213; СУОС, 214) рос. закупа́ть 
(ОСРЯ, 155; СУРЯ, 139) → заку́пщик (ОСРЯ, 
156; СУРЯ, 139; ОЭСРЯ, 90); укр. заправля ́ти  
(ОС, 218; УЛВН, 251; СУОС, 222) → запра́вник 
(ОС, 218; УЛВН, 251; СУОС, 222) рос. заправля ́ть 
(ОСРЯ, 161; СУРЯ, 143) → запра́вщик (ОСРЯ, 
161; СУРЯ, 143);

Контрасти спостерігаються в АДТ у суфік-
сах укр. -ник- / рос. -чик-: укр. рі́зати (ОС, 494;  
УЛВН, 556; СУОС, 606) → різни́к (ОС, 494; 
УЛВН, 556; СУОС, 606) – аДт RS рос. ре́зать 
(ОСРЯ, 490; СУРЯ, 370) → ре́зчик (ОСРЯ, 491; 
СУРЯ, 371) – аДт R.
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Суфікс -щик- (-чик-) не належить до слово-
твірних засобів влaсне української мови, адже 
запозичений з російської мови. У російській 
мові він навпаки продуктивний і утворює безліч 
іменників. У твірного слова наголошений зазви-
чай тематичний суфікс, а у похідного – корене-
ва морфема: укр. ганя́ти (ОС, 131; УЛВН, 127; 
СУОС, 125) → го́нщик (УЛВН, 138; СУОС, 139) 
рос. гоня́ть (ОСРЯ, 104) → го́нщик (ОСРЯ, 104); 
укр. літа́ти (ОС, 312; УЛВН, 312; СУОС, 324) 
→ льо́тчик (ОС, 318; УЛВН, 317; СУОС, 329) 
рос. лета́ть (ОСРЯ, 233; СУРЯ, 209) → лё́тчик 
(ОСРЯ, 233; СУРЯ, 209).

Три- і чотирикомпонентні абстрактні іменни-
ки з суфіксом -ння (-ання, -яння, -ення, -іння, 
-ування, ювання, -овання) в українській мові 
та -ниj- у російській залежно від наголошуван-
ня дієслова функціонують як з кореневим, так 
і суфіксальним наголошенням. Найбільше спо-
стерігається контрастів в АДТ саме в цьому су-
фіксі (укр. аДт SR / рос. аДт S): укр. діли́ти 
(ОС, 168; УЛВН, 162; СУОС, 166) → ді́лення (ОС, 
168; УЛВН, 162; СУОС, 166) рос. дели́ть (ОСРЯ, 
117; СУРЯ, 115) → деле́ние (ОСРЯ, 117); укр. 
направля́ти (ОС, 358; УЛВН, 356; СУОС, 382) → 
напра́влення (ОС, 358; УЛВН, 356; СУОС, 382) 
рос. направля́ть (ОСРЯ, 278) → направле́ние 
(ОСРЯ, 278); укр. населя́ти (ОС, 360; УЛВН, 358; 
СУОС, 385) → насе́лення (ОС, 360; УЛВН, 357; 
СУОС, 385) рос. населя́ть (ОСРЯ, 280; СУРЯ, 
252; ОЭСРЯ, 165) → населе́ние (ОСРЯ, 280); укр. 
ріша́ти (ОС, 496; УЛВН, 557; СУОС, 607) → 
рі́шення (ОС, 496; УЛВН, 557; СУОС, 607) рос. 
реша́ть (ОСРЯ, 493) → реше́ние (ОСРЯ, 493).

Майже завжди значення похідного слова 
впливає на його наголошення. Тому варто звер-
нути увагу на словотвірні пари, які утворені від 
того самого дієслова, але похідні слова мають 
різне наголошення, і відповідно формують різні 
АДТ: укр. вари́ти (ОС, 66; УЛВН, 65; СУОС, 57) 
→ ва́рення (процес) (ОС, 66; УЛВН, 64; СУОС, 
57) – аДт SR / вари́ти (ОС, 66; УЛВН, 65; 
СУОС, 57) → варе́ння (продукт) (ОС, 66; УЛВН, 
64; СУОС,) – аДт S рос. вари́ть (ОСРЯ, 56; 
СУРЯ, 67) → варе́нье (процес і продукт) (ОСРЯ, 
56; СУРЯ, 67) – аДт S; укр. твори́ти (ОС, 556; 
УЛВН, 644; СУОС, 695) → творі́ння (продукт 
творчості, діяльності людини) (ОС, 556; УЛВН, 
644; СУОС, 695) – аДт S / твори́ти (ОС, 556; 
УЛВН, 644; СУОС, 695) → тво́рення (процес 
творчої праці) (ОС, 556; УЛВН, 644; СУОС, 965) – 

аДт SR рос. твори́ть (ОСРЯ, 562; СУРЯ, 421) → 
творе́ние (ОСРЯ, 562) – аДт S.

Розглянемо суфікс -ø- за допомогою якого 
утворюються віддієслівні іменники. Як правило, 
в сучасній українській та російській мовах по-
хідні з цим суфіксом мають чотирикомпонентну 
структуру: укр. збира́ти (ОС, 228; УЛВН, 233; 
СУОС, 237) → збо́рøи (ОС, 228; УЛВН, 233; СУОС, 
237) рос. собира́ть (ОСРЯ, 531) → сбо́рøы (ОСРЯ, 
505); укр. злива́ти (ОС, 237; УЛВН, 243; СУОС, 
247) → зли́вø (ОС, 237; СУОС, 247) рос. слива́ть 
(ОСРЯ, 525) → сли́вø (ОСРЯ, 525); укр. спада́ти 
(ОС, 535; УЛВН, 617; СУОС, 666) → спа́дø (ОС, 
535; УЛВН, 617; СУОС, 666) рос. спада́ть (ОСРЯ, 
539) → спа́дø (ОСРЯ, 539).

В українських пам’ятках з акцентології XVI–
XVIII ст. віддієслівні іменники мають префік-
сальний і кореневий наголоси. В. Скляренко 
зазначає, що первинно в іменниках, утворених 
безафіксним способом, був наголошений корінь, 
але на українському ґрунті в них з’явилося й ко-
реневе наголошення [3, с. 13]. Тобто, на ґрунті 
давньоруської та української мов відбулося по-
ступове переміщення наголосу з префікса на ко-
рінь. Цей процес триває й досі, у зв’язку з цим, 
з’являється все більше нових слів. 

Досить багато й похідних трикомпонентних 
утворень з наголошеним коренем: укр. болі́́ти 
(ОС, 55; УЛВН, 51; СУОС, 45) → бі́льø (ОС, 
55; УЛВН, 51; СУОС, 40) рос. боле́ть (ОСРЯ, 
47) → бо́льø (ОСРЯ, 47; СУРЯ, 59; ОЭСРЯ, 42); 
укр. гати́ти (ОС, 132; УЛВН, 129; СУОС, 127) 
→ га́тьø (ОС, 132; УЛВН, 129; СУОС, 127) рос. 
гати́ть (ОСРЯ, 98; СУРЯ, 96) → га́тьø (ОСРЯ, 
98; СУРЯ, 96; ОЭСРЯ, 65).

Висновки з цього дослідження. Рухомий 
суфіксально-кореневий акцентно-дериваційний 
тип в українській мові може співвідноситись з 
нерухомими акцентно-дериваційними типами в 
російській з такими суфіксами (укр. / рос.): -ар- 
(-яр-) /-ар- (-яр-), -к- / -к-, -ник / -щик- (-чик-), 
-ння / -ние:

Суфіксально-кореневий акцентно-деривацій-
ний тип складає 52 словотвірні пари в україн-
ській мові та 51 словотвірну пару в російській. 
Із них українська мова налічує 35 словотвірних 
пар з аДт SR, тобто 67,3%. У російській мові 34 
словотвірні пари з аДт SR – 66,7%. З аДт SR 
в українській мові й рухомими АДТ у російській 
всього 16 словотвірних пар в українській мові 
(30,8%) і 16 – у російській (31,4%).
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uSE of aNToNyMS iN ENGliSh pRovERbS aNd SayiNGS
Summary. The article deals with the study of antonyms used in English proverbs and sayings. A comprehen-
sive analysis of antonymic relations, proposed in our work, is carried out at lexical, morphological, syntacti-
cal and cultural level. Antonyms are classified according to the semantic criterion (gradual, complementary, 
converse and vector ones). Depending on a part of speech it has been found out that antonyms within English 
paroemiae are expressed by adjectives, nouns, verbs, adverbs, pronouns. Besides, antonymic relations are 
considered within certain topical sets of proverbs and sayings. The lexical categories of antonyms used in par-
oemiae have been identified (a value of quality, opposite coordinates, time, quantity). Stable syntactic models 
of the folk statements under consideration are studied. Their functions are highlighted. The role of antonyms 
in proverbs and sayings is emphasized.
keywords: linguistics, antonyms, proverbs and sayings, paroemia, lexicology, morphology, syntax.

тагільцева я.М., тюріна к.О., Сахарова л.М.
Полтавська державна аграрна академія

ВикОриСтаННя аНтОНІМІВ у аНГлІйСьких приСлІВ’ях та приказках
анотація. У статті досліджуються особливості використання антонімів у англійських прислів’ях та при-
казках. Подається визначення антонімії як парадигматичного явища, що спостерігається у різножан-
рових текстах. Цілісний аналіз антонімічних відношень здійснюється на лексичному, морфологічному, 
синтаксичному і культурологічному рівнях. Запропоновано класифікацію антонімів, що вживаються в 
англійських пареміях, за семантичним критерієм, згідно з яким їх поділено на градуальні, комплемен-
тарні, векторні та конверсиви. У межах градуальних виявлено використання якісних прикметників та 
прислівників. Комплементарні антоніми представлені прикметниками, що виражають абсолютну якість 
та іменниками з абстрактним і конкретним значенням. Серед конверсивів переважають іменники на по-
значення взаємозалежності, суміжності, зворотних зв’язків тощо. Векторні антоніми презентують фразові 
дієслова, що виражають протилежні дії, явища, характеристики і т. ін. З’ясовано, що залежно від частино-
мовної приналежності антонімами в англійських пареміях виступають прикметники, іменники, дієслова, 
прислівники, займенники. Також антонімічні відношення розглядаються в межах певних тематичних 
груп прислів’їв та приказок (видимість, сутність; вік; сподівання; ризик; родинні стосунки; упертість; бай-
дужість, безвідповідальність; сила, слабкість). Визначено лексичні категорії антонімів, що вживаються в 
англійських пареміях (міра якості, протилежні позиції, час, кількість). Крім того увага авторів фокусу-
ється на типових синтаксичних моделях народних висловлювань з антонімічними зв’язками, серед яких 
виділяються прості речення, складні структури із з’єднувальними словами і без, умовні і наказові речен-
ня. Висвітлюються функції синтаксичних конструкцій, у межах яких функціонують антоніми. Наголо-
шується на тому, що використання протилежних за значенням слів надають висловлюванню стислості, 
природності, допомагають виразити ідею чітко і лаконічно. Встановлюється роль антонімів у англійських 
прислів’ях та приказках як експресивної, перцептивної, культурологічної рефлексії.
ключові слова: лінгвістика, антонім, прислів’я, приказка, паремія, лексикологія, морфологія, синтаксис.

The statement of the problem. It is well 
known that national mentality is mani-

fested in people’s everyday life, customs, history 
and culture, which are the basis of folk art. In 
our opinion, folklore is that kind of material that 
helps researchers not only to investigate some 
moral and ethical values of people, their life ex-
perience, world perception, but it is a huge plat-
form for comprehensive study of the language.

The problem of antonymic relations in English 
proverbs and sayings, chosen for the consideration 
in our scientific paper, has not been raised yet at 
the scientific level. Investigation of antonyms is of 
great importance for linguistic science, as they are 
a significant part of language vocabulary, make it 
more expressive and multivarious, as well as influ-
ence communicational culture and speech pattern. 
We think that the system analysis of antonyms 
used in English proverbs and sayings will contrib-
ute to further research not only in the field of lin-
guistics and literature, but psycho-, ethno-linguis-
tics and even some pedagogical issues. 

The analysis of the latest research and 
publications. It should be mentioned that the 
problems of antonymy are not new in linguistics 
at present time. Some Ukrainian scientists are 
interested in them. Starovoitova O.V. [6] has 
been considered the peculiarities of interaction 
between synonyms and antonyms in the English 
language. Antonymic relations were the object of 
the research by Biian N.R. [1] where the scholar 
investigated the English terms of tourism. For-
eign researchers paid their attention to the prob-
lem of phraseological antonymy (Varfolomeeva 
N.S. [3]), the origin of this phenomenon and its 
specific features (Fernald J.Ch. [11]), grammar 
antonymy in modern English (Boeva N.B. [2]), 
a linguistic study of the given type of semantic 
relations in English texts (Chunming Gao and 
Qianzhen Zheng [10]), etc. 

 The problem of proverbs and sayings was 
a focus of Ukrainian linguists. Orlovska O.V. [5]  
compared English and Ukrainian paroemiae.  
The structure of English proverbs was studied by 
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Ovsianko O. [4]. Taranenko L. [7] analyzed the 
text of English proverbs in terms of their genre 
characteristics and functional features. The Be-
lorussian scientist A. Prokopchik [12] investi-
gated English proverbs and peculiarities of their 
translation into Russian. 

unsolved problems under consideration. 
Hence, paroemiae and antonyms are the object 
of study in a diverse linguistic context. Inspite of 
such a range of research the question concerning 
the peculiarities of antonyms in paroemiae has 
not been investigated yet, which determines the 
urgency of our research.

The object of our work is such paroemia units 
as proverbs and sayings in the English language. 
The subject is antonyms used in English paroe-
miae. The goal of the article is to study the spe-
cific features of antonyms in the given kind of 
folk statements. 

The main part. It should be mentioned that 
some English proverbs and sayings consist of two 
symmetrical parts, in which certain phenomena 
are compared or contrasted:

Better glorious death than a shameful life.
Better wear out than rust out.
The bird is created for flight and the man is 

for work.
A separate group of English paroemiae is pre-

sented by those that include antonyms express-
ing the opposite orientation of actions, proper-
ties, qualities, names, etc:

The full ear rotates to the ground, and the 
empty hinges up.

More haste, less speed.
success has many fathers, while failure is an 

orphan.
This group is a focus of our consideration.
 A comprehensive analysis of antonyms in 

English proverbs and sayings, proposed in our 
work, is carried out in the following directions: 
lexical, morphological, syntactical and cultural, 
which will help to identify the peculiarities of 
paroemiae at the linguistic and mental levels.  
As Vorkachev said, “Language, culture and eth-
nos are inextricably connected and form the es-
sence of the personality – the place of physical, 
spiritual and social conjunction” [4, p. 71].

Antonyms have been the subject of a thorough 
linguistic analysis for a long time. At the pres-
ent stage, antonymy research is characterized by 
the fact that it is considered as a paradigmatic 
phenomenon, and the connection of antonymy 
with synonymy and polysemy is studied in detail.  
In addition, there is a tendency to study anto-
nymic relations in specific speech usage in texts 
of different genres.

We consider antonyms as words with opposite 
lexical meanings, which are combined with a cer-
tain common factor: high – low (height), thick – 
thin (state), cheerful – sad (mood).

According to the semantic criterion we have 
distinguished the following groups of antonyms: 
gradual, contractual, complementary, converse 
and vector.

Gradual antonyms comprise sets of lexical 
items within which intermediate opposition can 

be observed (hot – warm – cool – cold). They ex-
press a qualitative opposite, and therefore, this 
group is often presented by antonyms expressed 
by qualitative adjectives, as well as adverbs de-
rived from qualitative adjectives (with qualita-
tive or temporal meanings):

Better late than never.
Cold hands, warm heart. 
Promise little, but do much.
Complementary antonyms do not involve in-

termediate elements. They express the opposi-
tion of two aspects belonging to one gender (life – 
death, mother – father, etc.). This group mainly 
includes:

а) adjectives expressing absolute quality, or 
adjectives contrasted with the pronoun:

A full belly does not understand an empty one.
The full ear rotates to the ground, and the 

empty hinges up.
b) nouns with abstract and specific meanings:
Happiness runs, and misfortune lies.
success has many fathers, while failure is an 

orphan.
Converse antonymy is also observed in Eng-

lish paroemiae. This type of semantic relations 
is characterized by interdependence, adjacency, 
casual links between the elements, their reversal 
relationships. 

Ask a silly question and you’ll get a silly answer.
Best defense is offence.
The exception which proves the rule.
Vector antonyms determine two opposite ac-

tions, phenomena, characteristics, directions, 
etc. They are presented in English proverbs and 
sayings as well and are mostly expressed by lit-
eral phrasal verbs: 

If you lie down with dogs, you will get up with 
fleas. 

What goes up must come down.
Depending on a part of speech we have distin-

guished the following groups of antonyms in the 
structure of proverbs and sayings:

1. Antonyms expressed by adjectives (in posi-
tive and superlative degree):

Hope for the best, but prepare for the worst.
A civil denial is better than a rude grant.
A clean fast is better than a dirty breakfast.
This is the largest group, which can be ex-

plained by the fact that in proverbs and sayings 
certain statements are often based on the opposi-
tion of certain characteristics.

2. Antonyms presented by nouns. It should 
be mentioned that abstract names are normally 
used within this group:

Keep your friends close and your enemies closer.
A bad compromise is better than a good lawsuit.
A friend’s frown is better than a foe’s smile.
3. Antonyms expressed by verbs: 
It’s better to give than to receive.
Easy come easy go.
Never put off until tomorrow what you can do 

today.
If it ain’t broke, don’t fix it.
You win some, you lose some.
4. Antonyms – adverbs. Adverbs of adjective 

origin are often present in this group:
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Better late than never.
More haste, less speed.
5. Antonyms – pronouns. The opposition ‘de-

fining pronoun and negative one’ is dominant in 
this category: 

Jack of all trades and master of none. 
Everybody’s business is nobody’s business.
Besides, we have found antonymic relations 

within certain topical sets of English proverbs 
and sayings, that is:

a) visibility and essence: A black hen lays a white 
egg. The smallest axe may fell the hugest oak.

b) age: An old dog will learn no new tricks.
c) hope, expectation: An hour in the morning 

is worth two in the evening. 
d) risk: Either to win the horse or lose the saddle.
e) family relationships: The black crow thinks 

her own birds white.
f) stubbornness: A wise man changes his mind, 

a fool never will.
g) indifference, irresponsibility: Everybody’s 

business is nobody’s business.
h) strength-weakness: little strokes fell great oaks.
In our opinion, antonyms in any given topical 

set of paroemiae make such a contrast that helps 
to emphasize people’s evaluation of objective 
phenomenon of reality, national mentality, spirit 
and character, customs and morals, beliefs and 
superstitions, etc.

Linguist Shmelev D.M. says: “The most com-
plete opposition of words is regarded as antony-
my. Antonymic words can be recognized, which 
are contrasted with the most general and mean-
ingful semantic sign, and are at the extreme 
points of the corresponding lexical-semantic par-
adigm” [8, p. 335].

Consequently, the antonymic pairs combine 
words that necessarily have three characteris-
tics: 1) incompatible signs, 2) homogeneous signs, 
3) dichotomy (the ability to divide into two parts) 
of a common genetic sign.

Taking into account these features, antonyms 
include words with various semantic meanings. 
We have identified the following lexical catego-
ries of antonyms in the structure of English prov-
erbs and sayings:

1) a value of quality: Big fish eat little fish. 
Don’t get mad, get even.

2) opposite coordinates: A good beginning 
makes a good ending. If you lie down with dogs, 
you will get up with fleas. What goes up must 
come down.

3) time: Better late than never. An hour in the 
morning is worth two in the evening. An old dog 
will learn no new tricks.

4) quantity: Everybody’s business is nobody’s 
business. Jack of all trades, master of none.

Paroemiae with opposites secure stable syn-
tactic models. Also, in English such paroemiae 
are productively presented by:

– simple sentences: little strokes fell great 
oaks. A civil denial is better than a rude grant.

– impersonal: Better late than never. It’s bet-
ter to give than to receive.

– complex sentences with linking words and 
without them: Hope for the best, but prepare for 

the worst. Happiness runs, and misfortune lies. 
success has many fathers, while failure is an or-
phan. You win some, you lose some.

– conditionals: If you lie down with dogs, you 
will get up with fleas.

– imperatives: Easy come easy go.
It is necessary to say that these models per-

form certain functions. Simple sentences, im-
personal and imperatives make the statement 
condensed and natural, complex and conditional 
structures emphasize the contrast and help to ex-
press the idea clearer.

 Some scientists indicate that antonymy has 
“supernatural” quality: “Opposite in meaning 
words possess a unique property. For example, 
simultaneous proximity and remoteness of an-
tonyms from each other. Meaning of antonym-
ic pairs intuitively seems as much detached as 
possible. And there is some kind of supernatu-
ral power, which unites two words with opposite 
meaning. Philosophers and scientists indicate on 
ability of things to manifest opposite abilities; 
and many people noted that there was a fine line 
between love and hate, genius and craziness” 
[10, p. 197]. That is, every antonymic pair, de-
scribing one essence, demonstrate its ambivalent 
character, which permeated objective reality. We 
can say that opposite as notion is one of charac-
teristic manifestation of nature addiction human 
mind and underlie various phenomena in every-
day life, scientific knowledge, philosophical con-
struction, ethics, aesthetics, religion, etc.

conclusions. The analysis of English paro-
emiae reveals the structural, grammatical and se-
mantic features of the antonymic paradigm of the 
folk text. In addition, the analysis of paroemiae of 
the English language makes it possible to reveal 
the specifics of the national character, especially 
the value perception of reality, as the best way to 
give an exhaustive description of the phenomena 
of reality is to compare. Having analyzed English 
proverbs and sayings, in particular the antonymic 
relations in them, we can highlight several fea-
tures of the English: they are rational, hardwork-
ing, freedom-loving, independent, discreet, careful 
and prudent people. The brightest contrast values 
are expressed by lexical antonyms.

Thus, antonyms in English paroemiae help to 
describe contrasts, which make up people’s life, 
national customs, traditions, history, culture, in 
the most expressive and clearest way. Antonyms 
in English proverbs and sayings serve to confirm 
the purpose of the paroemiae to transfer the expe-
rience of the people accumulated over the centu-
ries, their spiritual values, and world perception.

Consequently, the use of antonyms and paro-
emiae in the language makes it more expressive, 
richer, more contrasting, enables to focus on cer-
tain phenomena and distinguish them. 

The analysis of English paroemiae shows how 
diverse can be the structure of the antonymic 
paradigm, which goes beyond the ordinary, com-
mon language applications for the realization of 
didactic goals (as learning the vocabulary by re-
membering antonymic pairs facilitate learning of 
the language) and the study of national culture. 
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типОлОГІчНа МОДель пОВеДІНки як ІНДиВІДуальНа тактика 
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анотація. У статті здійснено порівняльний аналіз відмінних типологічних моделей поведінки, залежно 
від яких індивідом обирається стратегія мислення і дії в міжособистісних взаємовідносинах. Опорною 
системою була використана класифікація К. Юнга, яким було здійснено розділення типів особистості від-
повідно до їх екстравертної чи інтровертної поведінки. На прикладі взаємовідносин між різними типами 
індивідів і в процесі розгляду індивідуальних особливостей мислення окремих типів людей, і вибору так-
тики їх дії, здійснена спроба визначення характерних рис поведінки у процесі соціальних взаємозв’язків. 
Типологічна модель дає змогу класифікувати обширне поле поведінкових особливостей індивідів у кон-
фліктних ситуаціях. 
ключові слова: екстравертна й інтровертна моделі поведінки, Карл Юнг, індивід, соціальна взаємодія, 
теорія типів особистості. 

Suprun hennadii
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

ThE ModEl of TypoloGy aS iNdividual TacTicS of pERSoNal fulfillMENT 
(accoRdiNG To ThE juNG'S pERSoNaliTy ThEoRy)

Summary. This article contains the comparative study of distinctive typological models of behavior that influ-
ence on an individual`s choice of a strategy of thinking and action in interpersonal relationships. The author 
took as a basis the Jung`s classification, where the latter divided personality types under their extravert or in-
trovert behavior. Through the example of relationships between different types of individuals and in process of 
studying of individual features of thinking of certain types of people and choosing the tactics of their actions the 
author tried to determine the characteristic features of behavior in the process of social interactions. The model 
of typology enables to classify an extensive field of behavioral peculiarities of individuals in conflict situations. 
It`s important to understand either these behavior models are acquired or innate and transmitted through 
generations. Accordingly, you can make a conclusion about how much habitual reaction type can be corrected 
in particular situations, which can occur during social communications. In a conflict situation a representative 
of introvert behavior model will be likely lost in contemplation and will take the occurred situation too respon-
sible, while extrovert type, who doesn’t really control their emotions, will rather continue interaction with 
stimulus and will try to solve “the problem” using certain external mechanisms and their own suitable indi-
vidual expressions. In other words, generally speaking, it’s worth mentioning that these two above-mentioned 
behavior models are the subconscious basis of human interaction at many levels; it is decisive when resolving 
conflict situations that regularly occur during social interaction between individuals. Basing on the results of 
the research the following assertion was put forward – when a person realizes their individual characteristics 
and efficient use of these characteristics in the future to choose really correct and relevant life strategy, it is the 
basis for identity formation and high-quality personal self-realization.
keywords: extravert and introvert behavior models, Carl Jung, individual, social interaction, theory of 
personality types.

Постановка проблеми. Однією з тем, які 
завжди цікавили і цікавлять дослідників 

і вчених, була спроба здійснення класифікації 
стійких типів особистості. Подібною практикою 
займались ще в Давній Греції: Гіппократ визна-
чив темпераменти, Платон створив класифікацію 
характерів. Тема типології особистості була акту-
альною і в Середні віки, та в Епоху Відродження 
і Новий час була тимчасово змінена на іншу про-
блематику (гносеологія, проблема встановлення 
істини). Починаючи з кінця ХІХ століття класифі-
кація типів поведінки знову набуває поширення 
завдяки зацікавленню самою особистістю: класи-
фікація відбувається відповідно до індивідуальних 
характеристик – волі, темпераменту, характеру, 
здібностей. Найбільший внесок в цю сферу було 

зроблено психоаналітиками, серед них К.Г. Юнг – 
творець аналітичної психології. Він займався ши-
роким колом теоретичних і практичних питань, 
які стосувались індивідуальних проявів індивіда 
і сформулював концепцію типології особистості, 
яка опублікована в 1921 році в праці «Психологічні 
типи» [5]. Завдяки багаторічному досвіду, К. Юнг 
звернув увагу на особливість функціонування пси-
хічної сфери: у системі суб’єкт – об’єктних відносин 
індивіди проявляли спрямованість або на об’єкт, 
тобто на зовнішні чинники, або – на суб’єкт (вну-
трішні фактори). Ці типові набори індивідуальних 
характеристик К. Юнг визначив як екстравертив-
на та інтровертивна моделі поведінки. Саме це 
розділення на типи дало поштовх подальшому 
розвитку досліджень. 
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аналіз досліджень і публікацій. Проблема 
типології особистості і міжособистісних соціаль-
них стосунків цікавили завжди багатьох дослід-
ників, які вибудовували свою теорію виходячи 
з тих чи інших чітких критеріїв. Серед робіт 
по даній проблемі слід виділити дослідження 
Е. Шпрангера «Життєві форми», де відповідно 
до шести типів цінностей було виділено шість 
типів особистості. А. Адлер у праці «Проблеми 
людської природи», беручи за основу шляхи ви-
рішення життєвих завдань, виділив 4 типи інди-
віда. Типологія Е. Фромма у роботі «Людина для 
самої себе» грунтувалась на тому, що в особистос-
ті від природи закладені унікальні екзистенці-
альні потреби і те, як вона їх вирішує і харак-
теризує приналежність до того чи іншого типу. 
Безумовно, є достатня кількість послідовників 
(Р. Кеттелл, К. Леонгард, Г. Айзенк) які розвива-
ли вищезгадані теорії чи акцентували увагу на 
їх критиці, але факт залишається фактом – тема 
типології особистості і соціальних взаємозв’язків 
завжди була актуальною. 

актуальність дослідження полягає у тому, 
що соціальна взаємодія індивідів завжди мала 
вагоме значення для осмисленої індивідуалізації 
особистості і розуміння механізмів міжособистіс-
них відносин. Людина наділена притаманними 
тільки їй індивідуальними рисами, які допома-
гають їй формулювати і досягати важливих для 
неї цілей. З іншого боку, певна схожість, типо-
вість рис, поведінки дає можливість виділяти 
типологічну модель, яка дозволяє виокремити за 
індивідуальним різноманіттям загальне і перед-
бачуване, що сприяє конструктивній взаємодії 
і попередженню різного роду конфліктів. Тому 
дослідження принципів типології К. Юнга і ме-
ханізмів індивідуалізації особистості є актуаль-
ним в контексті зростаючої конфліктногенності 
сучасного соціального простору.

З огляду на це, розуміння впливів безсвідомих 
процесів допомагає чіткіше визначати індивіду-
альні особливості людини і обирати максималь-
но дієві моделі поведінки відповідно до ситуації: 
так, цілком слушно, відповідно до інтровертного 
чи екстравертного типу поведінки, обирати місце 
роботи, створювати сім’ю чи просто вміти знахо-
дити правильний підхід до різних особистостей 
в процесі комунікативних проявів. 

Метою статті є дослідження впливу безсві-
домих чинників на форми соціальної поведінки 
людини в контексті теорії психологічних типів 
К. Юнга. 

Реалізація мети зумовила постановку на-
ступних завдань:

– з’ясувати методологічні принципи аналізу 
індивідуальності в теорії К. Юнга; 

– розглянути характерні особливості інтро-
вертивної й екстравертивної моделей поведінки 
в контексті соціальної взаємодії. 

Викладення основного матеріалу. 
Узагаль нення К. Юнга дали підстави зробити 
висновок, що особа наділена певними рисами ха-
рактеру, які трансформуються через культурний 
код поколінь. Він вважав, що існує певна зако-
номірність у структурі психіки, яка розвивалась 
протягом всієї історії людства і саме це примушує 
переживати і реалізовувати життєвий досвід спе-
цифічним чином. Для окреслення цього явища 

він вводить поняття «архетипи» (первинні обра-
зи, ідеї й переживання), що і означає той підсві-
домий вплив на мислення, почуття і дії. Таким 
чином, саме колективне безсвідоме, яке бере свій 
початок із давнини, впливає на свідомість людей 
як окремих індивідів, так і загалом соціуму. 

Для його аналізу К. Юнг досліджував міфи, 
фольклор, порівнював життя первісних людей 
і проводив паралелі з тогочасним культурними 
формами існуванням індивідів, аналізував роль 
релігійних чинників, вивчав прояви індивіду-
ального у снах і фантазіях своїх пацієнтів, про-
водив різного роду психологічні дослідження 
(асоціативне тестування), які дозволяли йому 
підтвердити чи спростувати власні здогадки: 
«Я опрацював масу літератури, зокрема, поему 
К. Шпіттелера «Прометей і Епіметей». Велику 
роль в моїй праці зіграли книги Ф. Шиллера 
і Ф. Ніцше, духовна історія античності і серед-
ньовіччя» [4, с. 205].

Важливо відзначити, що в науковому середо-
вищі тривалий час домінуючим методологічним 
підходом у визначенні сутності людини був при-
родоцентризм, пізніше соціоцентризм, де пове-
дінка людини цілком залежала від об’єктивних 
чинників. Саме завдяки психоаналізу, яскра-
вими представниками якого є З. Фрейд 
і К. Юнг, відбувається перехід від об’єктивного 
до суб’єктивного, від загального до індивідуаль-
ного і внутрішнього безсвідомого. Узагальню-
ючи власні спостереження та результати своїх 
колег, К. Юнг робить спробу систематизувати 
відмінності індивідуальних проявів, реакцій: 
«Моя праця («Психологічні типи») стала спро-
бою розглянути взаємовідносини і зв’язки ін-
дивіда із зовнішнім середовищем, іншими осо-
бистостями і речами» [5, с. 233]. Йому вдалось 
виокремити два типи особистості, орієнтація 
яких була протилежною: інтровертів, з їх акцен-
том на внутрішні переживання, і екстравертів, 
які в основу вкладали важливість взаємодії із 
зовнішнім світом. Соціальні відносини люди ви-
будовують по-різному, одним із чинників цього 
є, за К. Юнгом, індивідуальні психологічні осо-
бливості різних типів людей, відповідно до яких 
вони вибудовують свою стратегію поведінки 
з оточуючим світом.

Варто відзначити, що класифікація типів 
К. Юнга є не просто переліком рис, як зазначає 
Дарел Шарп, подібна типологія є інструментом 
для психологічної орієнтації: «Типологічна мо-
дель Юнга – це не система аналізу характерів 
і не спосіб навішування ярликів на самого себе 
чи інших. В тій мірі, як людина може викорис-
товувати компас для того, щоб зрозуміти своє 
фізичне місцезнаходження на Землі, так само 
Юнгівська типологія є інструментом для психо-
логічної орієнтації. Це метод розуміння як само-
го себе, так і тих труднощів, які можуть виникати 
у відносинах між людьми [3, с. 3]. «І хоча голов-
ним складом душі К. Юнг вважав її безсвідомі 
структури, та він не тільки не заперечував мож-
ливість їх усвідомлення, але і вважав цей процес 
одним із найважливіших в особистісному зрос-
танні індивіда» [6, с. 312]. Подібна типологічна 
класифікація допомагає людині краще розібра-
тися в собі і зрозуміти, що саме керує нею в тих 
чи інших ситуація. 
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Виокремлюючи інтровертивну модель пове-
дінки, для якої важливим є стан внутрішнього 
переживання, К. Юнг її характеризує як мовчаз-
ний і дещо замкнений тип. Разом з тим, індивід 
здатен до глибокого самоаналізу, він надто ви-
могливий до близьких для нього людей, тому 
кількість друзів надто обмежена. «Інтроверсія – 
комплексна властивість особистості, яка опису-
ється як схильність втікати від соціальних кон-
тактів, прагнення усамітнення і орієнтація не на 
зовнішній, а на внутрішній світ почуттів, думок 
і образів», – саме таку характеристику знаходимо 
у Великому психологічному словнику під редак-
цією Б.Г. Мещерякова і В. П. Зінченко [2, с. 186].

Але навіть за умови присутності людей, яким 
інтроверт може довіряти, у випадку виникнення 
конфліктної ситуації, він не буде поспішати ді-
литись особистим і шукати поради від інших – 
найкращим вибором у цьому разі будуть власні 
глибинні роздуми. Тільки завдяки усамітненому 
аналізу ситуації, неодноразовому прокручуванні 
всіх деталей і подій, інтроверт здатен знайти ви-
хід, який його задовольнить. У багатьох випад-
ках він з недовірою відноситься до порад друзів, 
оскільки вбачає їх малодієвими чи тривіальни-
ми, що неодноразово було підтверджено власним 
досвідом. К. Юнг акцентує на цьому увагу: «Його 
(інтроверта) взаємовідносини з іншими людьми 
стають теплішими тільки в умовах гарантованої 
безпеки, коли він може відкласти в бік свою за-
хисну недовіру. Оскільки таке відбувається з ним 
не так часто, то, відповідно, кількість його дру-
зів і знайомих дуже обмежена. Психічне життя 
даного типу особистості цілком розігрується все-
редині. І якщо там і виникають труднощі і кон-
флікти, то всі двері і вікна опиняються міцно 
зачиненими. Не дивлячись на ці особливості, ін-
троверт ні в якому разі не є соціальною втратою. 
Його відхід в себе не є кінцевим самозреченням 
від світу, але являє пошук заспокоєння, в якому 
усамітнення дає йому можливість здійснити свій 
внесок в життя суспільства» [5, с. 655].

Інший тип взаємодії з соціальним просто-
ром К. Юнг називає екстравертним, який ха-
рактеризується зосередженістю людини на 
зовнішньому світі, на об’єкті. Описуючи харак-
теристики екстравертної особистості, К. Юнг 
підкреслює, що відкритість і готовність до 
сприйняття оточуючого світу є одною з голо-
вних. Проте таке акцентування на оточуючому 
приховує негативні наслідки, які проявляють-
ся в тому, що особа може недостатньо уваги 
приділяти власному внутрішньому світу і над-
мірно підлаштовуватись під обставини, тим са-
мим втрачаючи самих себе.

Екстраверт менш відповідальний за власний 
контроль емоцій, ніж це помітно у інтроверта, 
який педантично все зважує, перш ніж діяти. 
Екстравертна модель поведінки передбачає ак-
тивність, націленість на позитивні емоції і від-
чуття, а від всього, що може його примусити до 
глибокого самоаналізу і переживань, він стара-
ється втікати, що є, свого роду, захисним меха-
нізмом. Всі недоліки і конфлікти, які можуть 
виникати всередині такого типу особистості, 
найкраще лікуються зовнішнім шумом і відволі-
канням на сторонні впливи, але ніяк не шляхом 
власних критичних роздумів. 

Безумовно, немає чіткого розподілу на екстра-
вертну й інтровертну модель поведінки – це лише 
певна модель, де особистість є більш схильною до 
тієї чи іншої тактики своїх дій. В обох типів є про-
яви рис і манери поведінки протилежного психо-
типу. Очевидним є те, що для кожного з цих типів 
особистості поведінка іншого піддається критиці, 
адже в одних і тих самих ситуаціях вони діють 
діаметрально протилежним чином. Але варто 
зазначити, що розуміння механізмів і специфі-
ки різної поведінки дозволить краще зрозуміти 
і себе, й інших людей, вибудувати конструктивну 
стратегію взаємодії і взаєморозуміння. 

Пояснюючи природу поділу на типажі, К. Юнг 
зазначає, що така диференціація відбувається 
дуже рано, а в деяких випадках необхідно говори-
ти про цей процес як про вроджений. «Найбільш 
раннім проявом екстраверсії у дитини є її швидка 
адаптація до навколишнього середовища і та не-
звичайна увага, яку вона надає об’єктам – страх 
перед ними мінімальний, індивід живе й зростає 
серед них впевнено. Його можливості до розу-
міння швидкі, але не точні й не обережні. Йому 
подобаються всі розпочаті справи доводити до 
крайностей, він має нахили до ризику. Усе неві-
доме для нього є спокусливим. Однією з найбільш 
ранніх ознак інтроверсії у дитини є рефлексивне 
замислення, що відбивається і на його поведін-
ці: сором’язливість, острах і недовіра перед не-
відомим. Зовнішні впливи індивід сприймає із 
помітним супротивом» [5, с. 615–616]. Виходячи 
з цього стає більш зрозумілим, чим обумовлена 
різна поведінка особистостей в одних і тих самих 
ситуаціях – ними керують особливості мисленнє-
вої структури, що сформовані ще до народження 
у вигляді архетипів, а в дитинстві і з часом вони 
лише закріплювались. Такі особистості не розу-
міють, як можна інакше, ніж вони самі, реагува-
ти на різного роду події чи конфліктні ситуації. 
Як було зазначено вище, якщо інтровертний тип 
в конфліктній ситуації шукає шляхи вирішення 
через зовнішній світ, то інтроверти в таких випад-
ках «закривають вікна і двері» своєї особистості 
і намагаються пояснити і знайти причини невдач, 
перш за все, в собі. 

Описуючи специфічну стратегію поведінки 
особистості в конфліктній ситуації С.В. Дуброві-
на (робота була проведена у співавторстві) від-
значає, що стратегія суперництва є характерною 
для екстравертів, тоді як для інтровертів більш 
природнім є пристосування і компроміс. Що сто-
сується амбівертів, то в подібних ситуаціях вони 
орієнтовані на співробітництво [1, с. 336]. Таким 
чином, можна чітко зрозуміти, що при виборі мо-
делі поведінки в тих чи інших ситуаціях, кожен 
із типів робить ставку на свої індивідуальні сто-
рони прояву поведінкових нахилів, завдяки чому 
відбувається досягнення поставленої цілі чи ви-
хід з конфліктної ситуації. Подібний тип поведін-
ки, де прослідковується акцентування на інди-
відуально сильних сторонах особистості, можна 
прослідкувати на прикладі інтровертної моделі: 
«Інтроверт не просто відступає перед об’єктами 
і вагається, а робить це особливим чином. Так 
само як лев уражає свого ворога чи здобич не 
хвостом, як крокодил, а лапами, в яких і при-
хована його специфічна сила, так і властивий 
інтровертам спосіб реагування зазвичай харак-
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теризується сильними сторонами, тобто викорис-
танням найбільш надійної і розвинутої функції, 
яка, в принципі, не заважає іноді реагувати і сво-
їми специфічними слабкостями. У відповіднос-
ті з цим інтроверти будуть готувати чи шукати 
певні ситуації і втікати від інших, тим самим не-
хтуючи відмінним від інших досвідом. Інтелекту-
ал буде пристосовуватись до світу за допомогою 
свого інтелекту, а не як боксер шостої вагової 
категорії, хоча він і може у випадку виникнення 
приступу люті використати свої кулаки. У бороть-
бі за існування і пристосованість кожна людина 
інстинктивно використовує свою найбільш роз-
винену функцію, яка в результаті стає критерієм 
звичного способу реагування» [5, с. 638].

Безумовно, нерідко на фоні непорозумінь 
один одного відбуваються конфлікті ситуації, 
але це ніяк не означає, що інтровертному типу 
складно існувати з екстравертним: «Це не зава-
жає, однак, більшості чоловіків одружуватись на 
жінках протилежного типу. Такі шлюби є цін-
ними в сенсі психологічного симбіозу і можуть 
тривати «вічно», якщо партнери намагаються 
знайти взаємне «психологічне» розуміння. При 
вдалих обставинах ця фаза в життєвому циклі 
обох типів настає автоматично з тієї причини, що 
кожен є прикладом одностороннього розвитку. 
Один розвиває тільки зовнішні відносини і не-
хтує внутрішніми – інший розвивається лише 
внутрішньо, а зовнішнє залишається законсер-
вованим. У певний період у індивіда виникає 
необхідність розвинути те, що перебувало в нього 
у забутті» [5, с. 617].

Визначальною рисою класифікації типів 
особистості К. Юнга є те, що в ній виділені від-
мінності у сприйнятті психічно здорових людей. 
Якщо раніше типологія індивідів складалася на 
основі аналізу їхніх особистісних відхилень, в ре-
зультаті чого ставились діагнози, то в даному ви-

падку, дослідником здійснена спроба показати 
відмінність у сприйнятті одних і тих самих речей 
особистостями, незалежно від їхнього стану. При 
цьому важливо розуміти, що на поведінку окре-
мо взятої людини підсвідомо впливає весь ба-
гаж накопиченого досвіду попередніх поколінь. 
К. Юнг так визначає мету власного дослідження: 
«Пропонована мною типологічна система є спро-
бою, яка опирається на практичний досвід, дати 
пояснюючу основу і теоретичний каркас для об-
ширного різноманіття, яке до цього переважало 
в формуванні психологічних понять» [5, с. 659]. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши 
теоретичні підходи узагальнення індивідуально-
го емпіричного досвіду і принципи типологізації 
К. Юнга, можна зробити висновок, що особистість 
від народження має схильність до відповідного 
типу дії й мислення, завдяки чому у міжособис-
тісних взаємозв’язках обирається індивідуально 
притаманна модель поведінки, яка була сформо-
вана ще до народження у виді архетипів, а в ди-
тинстві і надалі з часом лише закріплювалась.

Розглянувши особливості інтровертивної й екс-
травертивної моделей поведінки в контексті со-
ціальної взаємодії зазначимо, що індивідуальне 
становлення людини і її особистісна самореаліза-
ція передбачає усвідомлення своїх характеристик 
і їхнє ефективне використання для вибору адек-
ватної життєвої стратегії. Саме завдяки подібно-
му механізму індивід може реалізувати себе, ви-
користавши всі свої індивідуальні переваги. Як 
звір, обираючи перед супротивником найкращу 
тактику для нападу (відповідно до власних осо-
бливостей), так і людина, наділена унікальними 
рисами, повинна максимально вдало їх викорис-
товувати, таким чином нівелюючи свої слабкості. 
Власне, розуміння своєї переваги над іншими 
і дає той необхідний ефект для власної реалізації 
як повноцінної особистості в соціумі. 
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ОСОблиВОСтІ СМертНОї кари у ВІйСьку запОрОзькОМу:  
прОблеМа ВІДСутНОСтІ прОФеСІї ката На СІчІ

анотація. В статті зроблена спроба з’ясувати відсутність уряду ката на теренах Запорожжя. Проаналізо-
вано причини поширення професії ката в європейському суспільстві доби пізнього Середньовіччя та ран-
нього Нового часу. В цей період появу професії ката обумовили взаємопов’язані процеси: зміна поглядів 
на природу злочину та мету покарання, централізація влади в європейських державах, впорядкування 
правосуддя тощо. Встановлено, що запорозькому суспільству, яке сформувалося за межами титульної те-
риторії було притаманне відтворення елементів архаїчної суспільної організації. Ці потестарні та егалі-
тарні структури унеможливлювали існування професії ката на Запорожжі, що призвело до утворення 
специфічних способів страти.
ключові слова: запорозьке козацтво, кат, смертна кара, карна політика, потестарні та егалітарні 
структури.
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SpEcificS of dEaTh pENalTy aT ThE zapoRozhiaN coSSackS:  
ThE pRoblEM of lack of ExEcuTioNER oN ThE Sich

Summary. The article attempts to clarify the absence of the executioner profession in the territory of the 
Zaporozhye Cossacks. The reasons for the spread of the executioner profession in the European society of the 
late Middle Ages and Early Modern Times are analyzed. During this period, the emergence of the execution-
er profession led to interrelated processes: a change in views on the nature of the crime and the purpose of 
punishment, the centralization of power in European states, and the appreciation of justice. It was found that 
the profession of executioner is also in Eastern Europe: in Poland, the Grand Duchy of Lithuania, the Moscow 
kingdom and later in the Russian Empire. In Ukraine, executioners were a rare profession, but not because 
of its lack of demand, but because of the widespread negative attitude towards it. It was established that the 
Zaporizhzhya Cossacks, this border and militarized society, which was formed outside the titular territory, 
was inherent in the reproduction of elements of the archaic social organization. The article touched upon two 
such secondary potest institutions: the collectivism of the Cossack society and the power of the ataman, which 
rested primarily on his personal qualities and was limited by custom and Sich society. The pride of these pote-
stary and egalitarian structures made the existence of the executioner profession in Zaporozhye impossible, 
which led to the formation of specific methods of the death penalty. One of these methods was described in the 
memoirs and historical literature of the XVIII-XIX centuries (the oral narration of the former Cossack N. Korzh 
about the Zaporozhian customs, the memories of Archimandrite Leonty about his travels to the Sich, a histor-
ical study of a military engineer and historian O. Rigelman) a procedure in which a convict sitting on a horse 
himself had to throw a loop upon himself while hanging. Another common procedure (both the death penalty 
and corporal punishment) is the collective beating of a criminal with batons by Cossacks. An analysis of these 
procedures indicates a close connection between the public organization of the Sich and its criminal policy.
keywords: zaporozhian cossacks, executioner, death penalty, criminal policy, potestary and egalitarian 
structures.

Постановка проблеми. Історичні, культу-
рологічні та інші гуманітарні досліджен-

ня підтверджують, що покарання за злочини, 
спосіб в який вони здійснюються не формують-
ся на основі «вродженої» гуманності чи жор-
стокості певного народу. Разом з тим, вони і не 
є випадковими утвореннями. Карна політика 
залежить від низки особливостей соціальних 
та економічних відносин, характеру владних 
відносин тощо. Усвідомлення цієї кореляції 
змушує по іншому поглянути на карну практи-
ку самобутнього козацького суспільства.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дане дослідження базується на викорис-
танні праць, які можна поділити на три групи: 
дослідження змісту та джерел права запороз-

ького козацтва, особливостей суспільної орга-
нізації запорожців, історії професії ката в єв-
ропейському суспільстві загалом та, зокрема, 
в Україні. Звичаєве право низового козацтва 
досліджують, переважно на матеріалах Нової 
Січі, Л. Худояр [18], І. Грозовський [6] та ін. 
Суспільну організацію Війська Запорозько-
го відмовляючись від концептів історіографії 
XIX – початку ХХ ст. досліджує В. Грибовський 
[5]. В контексті соціальної історії досліджує іс-
торію професії ката в Гетьманщині А. Сапронов 
[14]. Історія професії та її роль в ранньомодер-
ній Європі висвітлена в працях М. Фуко [17], 
К. Стюарт [23], Т. Грабарчика [22]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Звичаєве право запороз-
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ького козацтва передбачало застосування ряду 
простих та кваліфікованих смертельних пока-
рань. Поширеною практикою в ранньомодерній 
Європі було виконання смертних вироків про-
фесійними екзекуторами, проте, на території 
Січі була відсутня посада ката, що відрізняло 
запорожців не тільки від країн Західної Європи 
чи Московії, але й від інших частин України. 
Ця особливість карної практики Запорозької 
Січі ще не була науково досліджена і потребує 
аналізу.

Мета дослідження: з’ясувати причини від-
сутності уряду ката на Запорожжі. Завдання 
дослідження: 1) розглянути суспільні пере-
творення, за яких в Європі набула поширення 
професія ката; 2) з’ясувати чи були притаманні 
запорозькому суспільству ці зміни; 3) розгля-
нути особливості виконання смертної кари на  
Запорожжі.

Виклад основного матеріалу. В період 
з кінця XIV–XVI ст. відбулись значні зміни 
в розумінні злочину та покарання в джерелах 
права. Якщо в попередній період злочин ро-
зумівся, переважно, як вчинення приватної 
шкоди, то вже в кодифікаціях права XVI ст. 
все частіше бачимо, що злочин розуміється як 
замах на правопорядок, суспільство, державу, 
державні інституції, монарха [7, с. 7]. Такий 
погляд на природу злочину породжував відпо-
відні погляди на мету покарання. Характерною 
ознакою періоду стало збільшення кількості пу-
блічних покарань, які мали б залякувати під-
даних: «для влади то був найпотужніший засіб 
утримання соціального контролю» [19, с. 76].

Причини таких змін, на думку істориків, 
полягають в характері ранньомодерної держа-
ви та правосуддя. Починаючи з XVI ст., вели-
кі території Європи підпали під прямий цен-
тралізований контроль, влада почала більше 
приділяти уваги символічній силі закону.  
За такої ситуації публічне покарання «підтри-
мувало владу монархів і судів, а також робило 
її конкретно видимою» [19, с. 81], за допомогою 
театру покарань монархи демонстрували свою 
владу підданим [17, с. 73].

Карна політика Війська Запорозького, на 
перший погляд, відповідає тим перетворенням, 
які відбувались в Європі. Дослідники не раз 
відзначали жорстокість покарань на Запорож-
жі, які б мали слугувати підтриманню дисци-
пліни на Січі: саджання на палю, повішення на 
залізному гаку, поховання живцем, забиття ки-
ями до смерті [20, с. 192–194]. Поза тим, в тексті 
документів опублікованих А. Скальковським 
знаходимо наступне визначення мети покаран-
ня: «…оного Маляра сыскать, а дабы и другие 
таковыхъ непристойных худостей дҍлать не 
отваживались, въ страхъ прочимъ публично 
на базарҍ кіями наказати и намъ репортовать, 
по исполненіи» [15, с. 612]. Таким чином, в кар-
ному праві Запорозького козацтва, як і в інших 
європейських країнах, стверджувалася симво-
лічна сила покарання, яке б мало відлякувати 
публіку від злочинної діяльності. Проте, в кар-
ній практиці козацтва існували й відмінні риси, 
одна з них – відсутність на Січі уряду ката.

Зміни в карній політиці ранньомодерних 
європейських держав призвели до розповсю-

дження професії ката. Якщо в Середньовіч-
чі виконавцями страт часто були члени суду, 
або ж інші обвинувачені, то кати Нового часу 
були професійними екзекуторами [23, с. 25–27]. 
Кат не тільки виконував судові постанови, але 
і був уособленням насильства, яке здійснюва-
ла влада з метою приборкати насилля злочину 
відновивши «status quo». Поза тим, кат викону-
вав роль меча монарха, який таким чином ніби 
власноруч перемагав свого ворога. Публіка 
цього театру помсти суверена злочинцеві утвер-
джувала перемогу монарха і закону [17, с. 75].

Професія ката набула розповсюдження 
практично по всій Європі включно з теренами 
Речі Посполитої. В Польщі вона з’являється 
в пізньому Середньовіччі, наприклад, в столи-
ці ця посада утворюється в 1393 р. [22, с. 43]. 
В Великому Князівстві Литовському Статутом 
1588 р. встановлювалася «повинъность кождого 
вряду судового кгродъского обовезуемъ, звла-
ща где права майдебуръского нетъ, ижъ мають 
и повинни будуть на врядехъ своихъ мистра, 
то естъ ката… ку выконанью сказанья врядо-
вого мети» [16, ч. XI, ар. 5]. Користувалася по-
питом професія екзекутора і на Правобережжі. 
Так, в травні 1710 р. Кременецький магістрат 
не зміг виконати власного присуду через те що 
не мав ката та не зміг знайти його в сусідніх 
містах [3, с. 240–241]. Більше пощастило адмі-
ністрації Чорткова в 1703 р., яка таки знайшла 
«містра» в Кам’янці та позичила його «аби згід-
но указу вчинив екзекуцію» [3, с. 210].

На території Гетьманщини кати, як і в су-
сідніх країнах, були частиною міського соціуму. 
Андрій Сапронов встановив, що екзекутора-
ми ставали колишні злочинці (яскравим при-
кладом є відомий розбійник і людожер Павло 
Шульженко-Мацапура [10, с. 5]), яких очікував 
смертельний вирок, вони підпорядковувалися 
городовому отаману і тому їх можна вважати 
членами групи міських службовців [14, с. 33]. 

З огляду на вищевказане, парадоксальною 
видається ситуація в Війську Запорозькому, 
де була відсутня професія ката. В вітчизняній 
історіографії одним з перших даний факт ви-
світлив Д. Яворницький в «Історії запорозьких 
козаків» [20, с. 194] з посиланням на працю ро-
сійського військового та історика О. Рігельма-
на (1714-1789 рр.), який більшу частину жит-
тя провів на теренах України. В «Летописных 
повествованіях» О. Рігельман так описує вико-
нання страт на Запоріжжі: «Для оныхъ казней 
они палачей и от древности не имҍли; а когда 
надобно злодҍев казнить, то довбышъ, с коман-
дою выходя за городҍ, злодҍю злодҍя вҍшать…» 
[12, с. 83]. В випадку, коли інших злочинців на 
Січі не було того тримали під арештом до по-
яви нового злодія або ж виконували наступну 
процедуру: «…посадя того на лошадь, подвози-
ли къ дереву подъ петлю и приказывали ему 
оную самому на себя наложить и притянуть, а 
лошадь потомъ вдругъ изъ подъ него выводили, 
и темъ того обвҍшивали» [14, с. 83]. Ці свідчен-
ня паралельно підтверджуються «Устным пове-
ствованіем» колишнього запорожця Н. Коржа 
записаним одеським архієпископом Гавриїлом 
в 1828-1831 рр. [8, с. 25] та мемуарами архіман-
дрита Леонтія [4, с. 45–48]. Навіть після стра-
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ти козаки воліли не мати справ з небіжчиком, 
а тому поховання виконували січові жебраки 
[4, с. 25]. Описана процедура мала бути дово-
лі поширена на Запорожжі. Так, з восьми зло-
чинців, про долю яких в 1747 р. Кіш повідомляв 
Бахмутську слідчу комісію, четверо було пові-
шено на території Війська Запорозького (троє 
з них безпосередньо на Січі) [1, с. 176]. 

Таким чином, бачимо, що карна практика 
Запорожжя сформувалася, в певній мірі, під 
впливом того факту, що на Січі не було про-
фесійних катів. Частково ці обставини ком-
пенсувалися архаїчним звичаєм використан-
ня арештантів у якості екзекуторів, частково 
ж – винайденням особливої процедури, яка 
підкреслювала непричетність козака до страти 
побратима. На нашу думку, відсутність уряду 
ката на території Запорожжя пояснюється від-
творенням козацьким суспільством певних еле-
ментів архаїчної суспільної організації. Розгля-
немо декілька особливостей цієї організації, які 
визначили відсутність містрів на Запорожжі.

Очевидно, що кат не був потрібен на Запо-
рожжі для того щоб відтворювати сцену перемо-
ги суверена над злочинцем, як це було пошире-
но в централізованих європейських державах. 
Чи не єдиним джерелом права на території 
Запорожжя був «звичай» [18, с. 36], а не пра-
восвідомість отамана, тому його символічна 
чи реальна присутність не була потрібною для 
здійснення правосуддя. Як зазначає В. Грибов-
ський: «…влада кошового отамана над січовим 
товариством не була санкціонована кодифіко-
ваним правом, а регулювалася звичаєм і трима-
лася здебільшого на авторитеті та силі особис-
тості конкретної людини» [5, с. 25]. Особливість 
посади отамана дозволяє витлумачити її як 
«вторинний потестарний інститут» козацького 
суспільства [5, с. 24]. Лише в останнє десяти-
ліття існування Січі, яке було позначено ніве-
ляцією егалітарних та потестарних структур її 
суспільної організації, влада отамана посилю-
ється [5, с. 34]. Характерною ознакою цих змін в  
1770-х рр. стає практика об’їзду Похідною вій-
ськовою канцелярією на чолі з отаманом П. Кал-
нишевським території Війська Запорозького 
з метою здійснення суду [15, с. 605]. На нашу 
думку, такі переміщення, мали на меті не тіль-
ки здійснення правосуддя, але і репрезентацію 
влади, хоча й в дещо архаїчний, притаманний 
політичній культурі Середньовіччя [11], спосіб.  
На думку Л. Худояр, джерелом права під час 
таких походів була безпосередньо правосвідо-
мість кошового отамана [18, с. 38]. 

Не менш поширеним ніж страта на шибени-
ці в запорожців було забиття злочинця до смер-
ті киями [6, с. 11]. Запорожець Н. Корж так опи-
сує процедуру покарання: «…козаки начинаютъ 
его бить кіями, такъ что всякой козакъ кто толь-
ко мимо его идеть, выпивши корякъ горилки, 
или пива непримҍнно долженъ ударить его по 
разу кіем…» [8, с. 26]. Один з варіантів такого 
покарання описує Архімандрит Леонтій, який 
відвідав Січ 1751 р.: злочинця приковували до 
стовпа і «всякому было вольно убивать, когда 
кто изволит… Однако ж при нас одного толь-
ко забияку другие убили…» [4, с. 65]. Ці про-
цедури демонструють акт колективної помсти 

суспільства злочинцеві, що різко контрастує 
з карною політикою в сусідніх державах, де 
тіло засудженого стало монополією влади: «Гдҍ 
би случилось, что каковыє своєволци на смерть 
осуждєннаго из турми насилно или другимъ 
какимь образомь на свободу випустили бъ, или 
вєдомаго на эҙєкуцію из рукъ палачєвихъ от-
били и отняли… таковиє сами яко противни-
ки власти и нарушитєли права лишєнію чєсти 
и смєртной казни, равно какь и отнятии ними 
sлодҍй подлєжать будуть» [12, с. 450]. Для того, 
щоб при необхідності втримати подібних «своє-
волцев» або вгамувати незадоволену виконан-
ням страти публіку, що було поширеним яви-
щем [17, с. 79–83], засудженого мав охороняти 
«крҍпкій караулъ» [12, с. 450]. 

Отже, на теренах «гінтерланду» кат реалізо-
вував монопольне право адміністрації на пока-
рання засуджених. На Січі ж з її потестарною 
суспільною організацією, право карати (або по-
милувати [4, с. 43]) злочинців належало всій 
корпорації, що було ще одним проявом прита-
манних козакам егалітаризму та колективізму 
[5, с. 24–25]. Варто зазначити, що колектив-
не побиття було розповсюдженою практикою 
на Запорожжі і використовувалось не тільки 
в якості смертної кари, але і тілесного пока-
рання: «И якъ уже его добре употчують, 50 або 
100 кіивъ дадуть, то кошовый крикне: «годи!»» 
[8, с. 19]. Зокрема, таке покарання, встанов-
лювалося інструкцією Коша козакові Григо-
рію Никитову для тих, хто кримським чабанам 
«какіе обиди… либо воспященія чинит будет» 
[2, с. 463].

Таким чином, розглянуті особливості сус-
пільної організації та карної практики низо-
вого козацтва унеможливлювали існування 
на Запорожжі професії ката. Та хоча самі кати 
були відсутні, серед козацтва продовжувало іс-
нувати притаманне й іншим теренам України 
[9, с. 395–396] негативне ставлення до містрів 
в колективній свідомості. Свідченням цього 
є порівняння запорожцями Магомета ІV з «ка-
менецьким катом» в відомій переписці з султа-
ном кінця XVII ст. [21, с. 392].

Висновки та пропозиції. Аналіз процедур 
виконання смертної кари на території Запорож-
жя та певних особливостей її суспільної орга-
нізції дозволив встановити причини відсутності 
професії ката на Січі. В Європі професія ката 
розповсюджується як наслідок, зокрема, дер-
жавної централізації, становлення модерних 
технологій репрезентації влади, монополіза-
ції правосуддя державними інститутами тощо.  
На Січі ж ці перетворення не набули поширен-
ня. За таких умов, карна практика запорожців 
сформувалася під впливом двох чинників: на-
явність в звичаєвому праві ряду смертельних 
покарань та присутність вторинних потестар-
них та егалітарних інститутів суспільної орга-
нізації. Останні обумовили відсутність на Січі 
професії ката, що призвело до витворення ко-
зацькою спільнотою специфічних практик ви-
конання смертної кари.

На нашу думку, дане дослідження доводить 
перспективність вивчення впливу суспільної 
організації, владних відносин на формування 
карної політики в ранньомодерній Україні.
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Summary. In the article on the basis of studying and analysis of scientific, literary, archival and other 
sources, the academic, organizational and public activity of academician VI is interpreted. Lipsky as the 
President of the All-Ukrainian Academy of Sciences. It is indicated in the processes that took place in 
the social and political life of Ukraine in 1918-1928. The conditions under which the organization, open-
ing and development of the Ukrainian Academy of Sciences took place, are shown as active participants 
in such an important event in the life of Ukrainian science. The significance of academician Volodymyr 
Ipolitovych Lipsky's activity during the period of formation and strengthening of the Ukrainian Acade-
my of Sciences was revealed, which, with his knowledge, served the cause of the organization of science 
in Ukraine. The achievements of V. Lipsky in the work and management of a scientific institution such 
as the All-Ukrainian Academy of Sciences, as well as a number of commissions: the Commission of the 
Ukrainian Academy of Sciences on Natural Resources Exploration, the Commission on the Study of the 
Fauna of Ukraine, the Commission of the Encyclopedic Dictionary, the Lakes Commission, the Commis-
sion for the Survey and Regulation of the Reserve Chapli. Active scientific-organizational activity of the 
scientist testifies to his organizational abilities and complements his creative personality. The history of 
the Botanical Museum of the Central Scientific-Natural Museum and the Institute of Botany of the Na-
tional Academy of Sciences of Ukraine are connected with the created and headed by V. Lipsky Botanical 
Office, Herbarium (1922) and the Department of Flowering Plants (1919), which became part of their 
base. It is stated that academician V. Lipsky participated in laying the foundations of Ukrainian science, 
he saw the prospects for its further development, sought to bring it to the world level. The attention is 
paid to his role in the formation and preservation of the main scientific institution of the country – the 
Ukrainian Academy of Sciences.
keywords: Lipsky V.I., president, Ukrainian Academy of Sciences, commissions, expeditions.

Постановка проблеми. Академік В. Лип-
ський увійшов у історію ботанічної науки, 

як автор понад 100 наукових праць, переважна 
більшість з яких – фундаментальні монографії. 
Його роботи відзначались винятковою широтою 
інтересів, надзвичайною ерудицією та літератур-
ною своєрідністю викладу матеріалу. Досягнен-
ня вченого в галузі флористики, систематики 
рослин, географії, знань організації роботи бо-
танічних садів, гербарної справи, іноземних мов 
(як сучасних, так і давніх) дозволили йому за-
йняти місце в одному ряду з відомими вченими. 
Зібрані ним гербарні колекції до сьогоднішнього 
дня мають значну наукову цінність. 

В.І. Липський був одним із фундаторів та пер-
ших дійсних членів Української Академії наук 
(УАН). Саме його було обрано першим директо-
ром Ботанічного Саду (1918), який створювався 
при цій науковій установі. Академік В.Липський 

обіймав посаду президента Української Академії 
наук у досить не простий для найвищої наукової 
установи України час (1922-1928). 

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Ім’я академіка В.І. Липського на сьогодні 
відоме в колах учених-ботаніків та істориків 
науки, і ми звичайно не можемо стверджувати, 
що воно забуте. Роль ученого в розвитку бота-
нічної науки була в свій час відзначена в ряді 
біографічних статей та оглядових публікаціях 
[1; 2; 3; 6; 12]. Певна спроба аналізу наукової 
діяльності В. Липського зустрічається в науко-
вих, науково-популярних виданнях, ювілейних 
статтях та в узагальнюючих працях із розвитку 
біологічних наук. 

Серед багатьох аспектів проблеми частіше 
всього дослідники звертались до висвітлення пе-
тербурзького періоду діяльності, вважаючи його 
основним та найбільш продуктивним у житті 
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вченого [2; 6; 11]. Вивчалось також питання від-
відування ним ботанічних садів світу та вивчен-
ня їх роботи [6; 11; 12]. Майже поза увагою до-
слідників залишилась діяльність В. Липського 
в другому київському періоді, участь його в ро-
боті по організації Української Академії наук, ді-
яльність на посаді президента Української Ака-
демії наук. 

Мета статті – показати значення діяльнос-
ті академіка В.І. Липського на посту президента 
ВУАН, подальшої організації та розбудови на-
укових установ в Україні.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Лютнева революція (1917 р.) у Росії започат-
кувала процеси відродження української дер-
жавності, а жовтневий більшовицький переворот 
прискорив соціальне й національне розмеж-
ування й поставив на порядок денний пробле-
му альтернативного розвитку України. Другий 
Універсал (22 січня 1918 р.) відновив україн-
ську державність. Подальшими формами роз-
витку української державності стали Централь-
на Рада, Гетьманська держава, Директорія, що 
об’єдналася з ЗУНР (січень 1919 р.) На розвитку 
науки даного періоду відбилися процеси, що від-
бувались у суспільно-політичному житті країни. 

У квітні 1918 р. влада в Україні переходить 
до помірковано-консервативного уряду гетьмана 
П. Скоропадського. Гетьманський уряд і особисто 
П. Скоропадський виявили розуміння того, що 
без підтримки науки, освіти не можна було ви-
рішувати питання будівництва держави. Саме 
Гетьманській державі належить пріоритет за-
снування Української Академії наук. Міністром 
народної освіти Гетьманату був відомий історик 
М.Василенко, який і розпочав підготовчу робо-
ту по створенню Академії. Саме він переконав 
В. Вернадського, який на той час перебував на 
Полтавщині, узятися до її організації. Робота по 
організації та відкриттю УАН стали головною 
працею великого вченого під час його перебуван-
ня в Україні. «Приїхавши до Києва, я був дуже 
захоплений можливістю створення УАН, – згаду-
вав В. Вернадський. – Мені здається, я був тоді 
в Києві єдиною особою, яка практично була зна-
йома з академічною роботою (…). Я погодився 
вести дві комісії: 1. Комісію по питаннях, що сто-
суються вчених та вищої школи взагалі в Украї-
ні. Секретарем цієї комісії був молодий київський 
професор Б. Личков. 2. Комісію по складанню 
Статуту УАН. Секретарем був В. Модзалев-
ський» [25, с. 129]. До комісії було запрошено де-
яких петроградських академіків та професорів 
вищих шкіл Росії. Над підготовкою відповідних 
документів працювали Д. Багалій, М. Кащенко, 
Г. Павлуцький, О. Сперанський, Є. Тимченко 
та ін. Комісія з розробки законопроекту УАН пра-
цювала з 9 липня по 17 вересня 1918 р., вона про-
вела 23 засідання та підготувала 27 записок, які 
торкалися створення українських наукових уста-
нов. До роботи з організації Академії намагались 
залучити М. Грушевського, кандидатура якого 
розглядалась як основна на посаду її президента, 
але він відмовився брати участь у цій роботі.

Українська Академія наук була заснована 
14 листопада 1918 р., а вже 27 листопада на пер-
шому настановчому Спільному зібранні УАН 
В.Вернадського було обрано першим президен-

том, А. Кримський став її неодмінним секрета-
рем [7]. На новостворену Академію покладались 
функції поширення та поглиблення наукових 
установ. УАН складалась із трьох відділів: істо-
рико-філологічних, фізико-математичних та со-
ціальних наук, наказом Гетьмана затверджува-
лось у складі нової Академії 12 академіків. 

Академія повинна була стати не тільки науко-
вим центром для широкого сприяння культурно-
му відродженню України, але й відігравати вели-
ку роль у становленні та розвитку продуктивних 
сил. До її завдань входило вивчення запасів при-
родних багатств України, тому в Академії було 
створено кафедри прикладних наук, які плану-
валось забезпечити обладнаними лабораторіями 
та тісно пов’язати з дослідними інститутами. Це 
підкреслював і перший президент Української 
Академії наук В. Вернадський: «Вона (Акаде-
мія) повинна в своїй діяльності відгукуватись на 
всі нужди та потреби населення, які вимагають 
наукової допомоги та наукового висвітлення. 
Пульс її життя повинен битись разом із духовни-
ми та матеріальними потребами населення, на-
стільки цим потребам можуть допомогти наукові 
знання та наукова думка» [11, с. 129]. 

Незважаючи на фінансові труднощі, гетьман-
ський уряд знайшов можливість налагодити, 
у певній мірі, фінансування академії, асигнуван-
ня виділялись на різноманітні дослідницькі про-
грами та напрямки наукового пошуку. Академія 
дістала режим максимального сприяння, одер-
жавши статус юридичної особи, а також право 
заснування наукових закладів, безмитного та по-
зацензурного отримання літератури і наукового 
обладнання, присвоєння ступеня доктора наук, 
організації наукових форумів. Усі наукові ви-
дання УАН повинні були виходити українською 
мовою, а за бажанням автора – й іншими мовами 
[7]. З перших днів створення Академії наук ро-
бота в ній була поставлена на належному рівні, 
Академія розпочала активну діяльність, незва-
жаючи на досить часту зміну влади та політич-
них настроїв, стала головним осередком науко-
вих знань та фундаментальних досліджень. 

На той час Українська Академія наук гостро 
потребувала вчених із високим творчим потенці-
алом та науковим авторитетом. Багаточисельні 
фундаментальні дослідження та оригінальні пра-
ці з різних напрямів ботанічної науки поставили 
В. Липського в перший ряд кандидатів для робо-
ти в Академії. Перший президент УАН В.І. Вер-
надський, добре знаючи його завдяки попередній 
сумісній праці в Санкт-Петербурзі, запропонував 
йому посаду директора Ботанічного саду. У запис-
ці, складеній трьома академіками УАН та пред-
ставленій 30 грудня 1918 р. на засідання фізико-
математичного відділу, зазначалося, що «широкі 
та різносторонні географічні та ботанічні дослід-
ження В.І. Липського в різних частинах світу ма-
ють велику наукову вагу та значення і давно вже 
звернули увагу європейських та американських 
учених на автора (…). Можна сказати без пере-
більшення, що В.І. Липський є одним з найкра-
щих ботаніків-дослідників та видатним знавцем 
у справі організації ботанічних садів» [5, с. 71–72]. 
Зваживши на таку характеристику, 30 грудня 
1918 р. на засіданні ІІ фізико-математичного від-
ділу УАН В. Липського обирають директором но-
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воствореного ботанічного саду. Але затверджен-
ня його на цій посаді відбулося тільки 1 лютого 
1919 р. Директорія, яка прийшла до влади після 
Гетьманату, ввела ряд змін у статут УАН. «За-
коном, виданим від Директорії Української На-
родної Республіки відносно статуту Української 
Академії наук у Києві» вводились ряд доповнень 
до окремих параграфів: до § 21 – про друкування 
праць Академії українською та іноземною мова-
ми; до § 47, 57 – про необхідність вільного воло-
діння українською мовою всім службовим особам; 
до § 62 − про прийняття присяги на вірність УНР 
дійсними членами Академії наук при їх затвер-
дженні [16]. Тільки після отримання згоди кан-
дидатів із цими параграфами їх кандидатури 
затверджувались в штаті УАН. Така ситуація 
сталась і з затвердженням В. Липського, про що 
свідчить протокол Спільного засідання УАН від 
1.02.1919 р.: «4. Заслухано лист від В.І. Липського 
від 25.01.1919 р., кандидата на посаду Директора 
Ботанічного Саду. Він заявляє, що закон Дирек-
торії про §§ 21, 47, 57 та 62 йому відомий і, що він 
обов’язується той закон виконувати. 5. Переведе-
но через потайне балотування вибір В.І. Липсько-
го на директора Ботанічного Саду. Обрано одно-
голосно» [16]. 

У 1919 р. Радою Київського університету 
В. Липському присвоєно науковий ступінь док-
тора ботаніки “honoris causa”, тобто за сукупність 
праць, а 17 травня того ж року вченого обрано 
дійсним штатним академіком Української Ака-
демії наук по кафедрі ботаніки [15]. 

У період становлення та зміцнення Україн-
ської Академії наук, учений своїми знаннями 
прислужився справі організації науки в Україні. 
Окрім завідування Ботанічним садом і кафедрою 
квіткових рослин В. Липський брав активну 
участь в організації та роботі різних академічних 
структур, зокрема природничого профілю. Відо-
ма його діяльність у Комісії УАН по вивченню 
природних багатств України, створеної в березні 
1919 р., у Комісії по вивченню фауни України. Він 
працював у Видавничій комісії ІІ відділу УАН, 
очолював Комісію енциклопедичного словника, 
Комісію по ревізії бібліотеки УАН, був представ-
ником академії у Військово-промисловому комі-
теті. Досить часто йому доводилося брати участь 
у роботі угодових комісій по залученню різних 
організацій до співпраці з УАН. Так, у 1920 р. 
він працював у комісії в справі прилучення до 
академії Комісії по виучуванню природних ба-
гатств України та Вченого сільськогосподарсько-
го комітету. У грудні 1920 р. його було обрано до 
Господарського правління УАН як представника 
ІІ відділу. На початку 1921 р. він став членом 
Угодової комісії по об’єднанню Української ака-
демії наук з Українським науковим товариством. 

Після від’їзду секретаря ІІ відділу УАН (сер-
пень 1919 р.) С. Тимошенка за кордон В. Лип-
ському було доручено здійснювати повноважен-
ня секретаря ІІ Відділу. Як зазначав учений: 
«Секретарювання моє продовжувалось до осені 
1928 року, коли я виїхав з Києва. (…) мені до-
ручено було бути за представника свого Відділу 
в Управі (тобто господарчому органі Академії); 
мені ж було доручено складання всяких звітів, 
клопотань у справах Відділу. Потім мені ж було 
доручено бути за представника Бібліотечної 

Ради від ІІ Відділу і т. д.» [20, с. 14]. Переглядаю-
чи Звідомлення про діяльність Української Ака-
демії наук, ми можемо констатувати той факт, 
що відомості про ІІ Відділ, подані секретарем – 
акадміком В. Липським, завжди несуть найви-
черпнішу інформацію. 

У згаданий період В. Липський знаходить час 
для роботи в експедиції по вивчення торф’яників 
біля Києва та Житомира, які на той час розро-
блялись для потреб народного господарства [15]. 
Результатом експедиції стали наукові рекомен-
дації добувачам торфу, які досить відчутно по-
кращували їх роботу. 

14 червня 1921 р. постановою РНК УСРР було 
введено «Статут Всеукраїнської Академії наук», 
за яким Академія втрачала свою автономію, 
змінювався її юридичний статус, звужувались 
компетенції [7]. Тому Спільне зібрання ВУАН 
8 серпня 1921 р. визнало запропонований статут 
не дійсний і продовжувало керуватись статутом 
від 1918 р. Із цього часу протистояння академії 
та владних структур набуло особливої гостроти. 
І саме в такий складний час, в жовтні 1921 р., 
В. Липський був обраний товаришем президента 
Академії наук України – за новим статутом Все-
української академії наук (ВУАН). Президентом 
став академік М. Василенко. Події розвивались 
швидко, викликаючи постійні зміни в керів-
ництві академії. У кінці березня 1922 р. Голо-
вою-президентом ВУАН обрано О. Левицького, 
а В. Липський, як зазначено у його щоденнику, 
«знову потрапив у віце-президенти». Але 9 трав-
ня цього ж року О. Левицький помер, і місце пре-
зидента знов лишилося вакантним. На цю посаду 
пропонували обрати А. Кримського, М. Василен-
ка, П. Тутковського, С. Єфремова, В. Іконнико-
ва, Р. Орженцького, В. Липського. Нарешті, за-
лишилася лише кандидатура останнього, якого 
і обрало Спільне зібрання від 12.06. 1922 р.: «Пе-
реведено через потайне балотування вибір ака-
деміка В. Липського на посаду президента АН, 
що його кандидатуру проголошено в попередньо-
му зібранні. Більшістю 9 голосів проти 4 обрано 
В.І. Липського на голову-президента» [17]. 

Після обрання В. Липського на посаду Голови-
президента ВУАН, він продовжує докладати бага-
то зусиль для подальшої організації та розбудови 
наукових установ в Україні. На нього, як прези-
дента, покладалась відповідальність і за наукову, 
і за фінансову діяльність Академії. Президент 
ВУАН, як не дивно, дуже багато часу мав при-
діляти господарській роботі. В. Липський пише:  
«… з світанку до ночі доводилось виконувати різ-
номанітні обов’язки господарського значення, аж 
до приймання дров і т. д. Поки не встановлено 
штатів та не унормовано праці» [20, с. 15]. 

Але не тільки господарчими справами зай-
мався В. Липський під час діяльності на посту 
президента ВУАН, у цей період широко відо-
ма його наукова, громадська, дослідна робота. 
У звіті ВУАН за 1923 р. про кафедру ботаніки 
та ботанічний сад, на чолі яких стояв академік 
В.Липський, вказано: «За відсутністю дільниці 
землі для саду (…) було зібрано бібліотеку, гер-
барій, початки музею тощо і матеріал для ви-
дання гербарію української флори; було зверну-
то особливу увагу на флору нижчих рослин…» 
[8, с. 402]. Декілька місяців 1923 р. учений пра-
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цював у Ленінградському Ботанічному саду, по-
чесним членом якого став у цьому ж році. 

Академік В. Липський приймав активну 
участь в організації та роботі радіологічного 
з’їзду, який відбувся в Одесі (1925), його обрано 
головою з’їзду. У цьому ж році вчений обстежує 
заповідники Ірдинський (Черкащина) та «Чаплі»  
кол. Асканія Нова (Херсонщина). 

Зокрема, за дорученням Раднаркому УРСР, 
беручи участь у комісії по обстеженню та впоряд-
куванню заповідника «Чаплі» (заступник голови 
комісії), були розроблені та представлені уряду 
певні рекомендації [19]. Про проект реорганізації 
даного заповідника В. Липський доповідав На-
родному комісаріату землеробства. У доповіді було 
підкреслено, що «збережений у Заповідникові степ 
дасть можливість всебічно, систематично та плано-
во вивчати стан та динаміку степової природи, що 
відбуваються під впливом причин короткочасних 
та тривалих. Таке вивчення степової природи мож-
ливе тільки в Заповіднику, і приведе до детально-
го з’ясування всіх умов для сільського та народ-
ного господарства. Повне з’ясування природних 
умов дасть можливість відповідно до них, доцільно 
та планово поліпшити його в районі Заповідни-
ка та на Україні…» [19]. Варто також згадати, що 
в своїй праці «Ботанічний сад Української Акаде-
мії наук і його завдання», яка стосувалась завдань 
та структури Ботанічного саду ВУАН, академік 
В. Липський вносив пропозицію про надання ста-
тусу філіалу ВУАН заповіднику «Чаплі» (кол. Ас-
канія Нова), для кращого вивчення та збереження 
своєрідної степової рослинності [9; 10]. 

Ще одна подія відбулася в 1925 р., коли В. Лип-
ський на чолі депутації ВУАН їздив до Ленінграду 
та Москви на 200-літній ювілей Всесоюзної Акаде-
мії наук. Із архівних документів дізнаємося, що на 
той час коштів на таку поїздку не було, і щоб від-
рядити представників ВУАН було позичено в при-
ватних осіб 300 карбованців [18]. Проводилися за-
ходи по налагоджуванню творчих взаємовідносин 
із вченими інших країн. На Спільному зібранні 
ВУАН у травні 1927 р. В.І. Липський запропону-
вав поставити питання перед урядом України про 
необхідність заснування Українського товариства 
культурних зв’язків із закордоном і його пропози-
ція була прийнята зібранням. 

Як уже зазначалось, В. Липський приймав 
участь у роботі багатьох комісій, комітетів, рад. 
За свідченнями зі знайдених нами протоколів 
Ботанічної Секції ІІ відділу ВУАН, які на сьогод-
нішній день зберігаються в архіві Інституту бо-
таніки ім. М.Г. Холодного НАН України, учений 
повинен був входити до складу нової редакцій-
ної колегії Українського ботанічного журналу. 
У протоколі від 29 жовтня 1927 р. зазначаєть-
ся: «Приймаючи на увагу те, що в другому чис-
лі УБЖ, (…), поміщено здебільшого не той ма-
теріал, що був ухвалений Ботанічною секцією, 
(…) і тому, що було допущено багацько помилок 
нарада одноголосно ухвалила передати редагу-
вання УБЖ редакційній Колегії в такому складі: 
академік В.І. Липський, академік О.В. Фомін, 
Я.Х. Лепченко, М.Г. Холодний, і звернутись до  
ІІ відділу УАН з проханням допомоги Секції при 
дальшому виданні Журналу за новою редакці-
єю» [13]. Але вже через місяць це рішення з не-
відомих причин було відмінено [14]. 

Варто також відмітити, що у 1928 р. В. Лип-
ського було обрано членом-кореспондентом Все-
союзної Академії наук за вагомий внесок у роз-
виток ботанічної науки. Рекомендували його для 
обрання І. Бородін та В. Комаров [15]. 

Починаючи з середини 20-х років обставини 
в Академії суттєво змінюються. Поступово обмеж-
увалось її самоуправління, усе більш відчутним 
ставав тиск із боку Наркомосу, у веденні якого вона 
тоді знаходилась, посилювалось втручання влади 
у внутрішні справи Академії. На початку 1925 р. 
були доведені до відома Спільного зібрання «Осно-
вні положення реорганізації Всеукраїнської Акаде-
мії наук», які вносили суттєві зміни в її структуру. 
23 лютого 1925 р. відбулося засідання Спільного 
зібрання Академії, що виносило на порядок ден-
ний питання про переобрання Президії. На цьому 
зібранні колегіально було вирішено, що при ре-
організації ВУАН не варто змінювати Президію, 
тому балотувався вотум довіри кожному з її членів. 
Голові-президенту В.Липському висловило довіру 
17 академіків, 5 − були проти, 1 − утримався [8]. 

Оцінку роботи В. Липського давали не тіль-
ки його колеги, керівники радянських органів 
влади також не залишились осторонь. У деяких 
опублікованих та неопублікованих архівних 
джерелах знаходимо відомості про оцінку по-
статі В.Липського і з боку партійних керівників 
України, які вершили на той час долі україн-
ської науки та її вчених. «Окремим академікам 
можна дати таку характеристику: Президія – 
Президент В.І. Липський (з ІІ Відділу) політично 
інертний…». І далі: «Інша група – В.І. Липський, 
М.Ф. Кащенко, М.М. Крилов, Г.В. Пфейффер … – 
є як громадські діячі − нулі, але в науці − люди 
з відомими іменами» [8, с. 205]. 

У згаданий період розпочалась робота різних 
комісій по обслідуванню ВУАН, які відзначали 
як позитивні, так і негативні явища в діяльнос-
ті Академії. Деякі їх пропозиції стосувались без-
посередньо створення ботанічного саду Академії. 
Наприклад, Комісія Наркомату Робітничо-Селян-
ської інспекції УРСР зазначала, що Київському 
губвиконкому потрібно «прискорити передачу 
Голосіївського лісу для наукової експлуатації 
ВУАН» [8]. Але грубе, а нерідко і некомпетентне 
втручання влади в академічні справи викликало 
непорозуміння поміж самих академіків; обстави-
ни ставали тяжкими. Особисті амбіції, вражене 
самолюбство окремих співробітників породжува-
ли атмосферу недовіри та нещирості. В Акаде-
мії наук відбувалась як внутрішня боротьба між 
окремими групами вчених, які по-різному сприй-
мали наукове та громадське життя, так і боротьба, 
до якої призводила ідеологічна полеміка з боку 
партійного апарату. Починаючи з 1927 р., проти-
стояння влади та ВУАН посилюється, йде відвер-
тий тиск на керівництво останньої. Для вивчення 
стану роботи Академії створюється нова комісія, 
на цей раз Комісія Народного Комісаріату освіти 
(НКО). Не встановивши контроль над внутрішнім 
життям Академії шляхом введення нового стату-
ту, уряд ухвалив рішення про зміну керівництва 
за політичними мотивами, а щоб мати підстави 
для цього, призначив ревізію даною комісією. 
Остання підготувала політичну платформу для 
проведення перевиборів керівних органів Акаде-
мії. Висновки даної Комісії були розгромними для 
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ВУАН. Замість реальної оцінки діяльності Акаде-
мії члени комісії надали перевагу виявленню хиб, 
недоліків та негативних моментів у роботі науко-
вої установи. Керівництво Академії і, насампе-
ред, Президію, яку очолював В. Липський, було 
звинувачено в недотриманні законів радянської 
влади, їм це інкримінувалось як політичні пору-
шення. Комісія пропонувала негайно оголосити 
перевибори Президента ВУАН, провести нове за-
твердження складу академіків, встановити твер-
ду структуру та штати Академії. 

Висновки. На той час партійне керівництво 
держави вважало В.І. Липського «політично 

інертним» президентом, який передовірив управ-
ління академією С.О. Єфремову та А.Ю. Крим-
ському. Колеги-академіки теж висловлювали 
незадоволення його нейтральним ставленням до 
різних угруповань, що склалися у ВУАН. Проте 
безсторонню поведінку В.І. Липського можна ви-
правдати важкими обставинами, в яких існувала 
академія. Адже її часто звинувачували в аполі-
тичності і навіть у контрреволюційній діяльнос-
ті, і явна підтримка президентом якоїсь із груп 
академіків могла порушити рівновагу, привести 
до відкритого протистояння між членами ВУАН 
і навіть до її закриття. 
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репреСІї В киїВСькОМу ДержаВНОМу уНІВерСитетІ  
На приклаДІ бОГДаНОВича бОриСа ВІктОрОВича

анотація. У статті розглянуто біографію викладача КДУ Б.В. Богдановича. Проаналізовано його життя 
та діяльність. Досліджено причини його арешту та негативного ставлення чекістів до представників укра-
їнської науки та освіти у 1920-х – 1930-х рр. Доля колишнього викладача КДУ Б.В. Богдановича виявила-
ся досить типовою для арештованих у 1936-1937 р. Чекісти звинуватили його в участі у видуманій ними 
«троцькістській організації», у намірах проводити терористичні акти проти членів Комуністичної партії і 
радянської уряду, і знищили. Завданням цієї статті є проаналізувати причини та обставини арешту ви-
кладача Київського університету Богдановича Бориса Вікторовича, проведеного в 1937 р., прослідкувати 
долю заарештованого. Одним із завдань сучасної української історичної науки є повернення із забуття 
імен невинно репресованих людей, не зважаючи на їх політичні погляди чи партійну приналежність.
ключові слова: політичні репресії, викладачі, арешти, НКВС УРСР, Київський державний університет. 

Nikolaeva Natalia
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ThE REpRESSioNS aT kyiv STaTE uNivERSiTy  
oN ThE ExaMplE of boRyS boGdaNovych 

Summary. The biography of the professor of Kyiv State University Borys Bogdanovych, his life and his ac-
tivity are analyzed in this article. The causes of his arrest and security officers’ negative attitudes towards 
representatives of Ukrainian science and education in the 1930s are shown in this investigation. The special 
place in the history of political repression against professors of Kyiv State University (KSU) is occupied by 
the reprisals, which were conducted by the KGB in the late 1930s. The arrests were carried out for professors, 
lecturers during the 1930s. And in the midst of political repression in 1936-1837 the arrests also touched scien-
tists and lecturers at Kiev State University (KSU). The relevance of this theme is that it is still unexplored, and 
there is not enough information in scholar publications. This article brings into scholar circulation previously 
little-known documents of the Soviet Secret Service. And this article shows the archival materials of criminal 
cases of Kiev repressed lecturer Borys Bogdanovych. The objective of this article is to analyze the causes and 
circumstances of the arrest of Kiev State University’s professor Borys Bogdanovych, conducted in 1937, and 
also to follow the fate of this lecturer. The fate of the former KSU professor Borys Bogdanovych was quite typ-
ical for those arrested in 1936-1937. The NKVD accused him of involvement in devised so-called "Trotskyist 
organization", of intentions to carry out terrorist acts against members of the Communist party and the Soviet 
government, and killed. After Stalin's death the details of falsified cases of intellectuals, scientists and lectur-
ers became known, and professor Borys Bogdanovych, like many others, was rehabilitated. Thus, although 
late, but the good name was returned to the historian and professor Borys Bogdanovych. One of the purposes 
of Ukrainian modern historical science is to return from the oblivion the names of innocent repressed people, 
regardless of their political views or party affiliation.
keywords: political repressions, professors, lecturers, arrests, NKVD USSR, Kyiv State University. 

Постановка проблеми. Дослідження ма-
сових політичних репресій більшовицької 

партії проти українського народу в 1918-1991 р. 
є одним з важливих завдань української історич-
ної науки. Донедавна більшість архівних мате-
ріалів про ці події були малодоступними та збе-
рігалися у закритих «спецхранах» КПСС-КПУ 
і ЧК-КГБ, що не давало історикам розібратись 
у причинах та наслідках репресій. Вкрай акту-
альним для дослідників є аналіз біографій ре-
пресованих українських вчених. Ця стаття при-
свячена маловідомій біографій викладача КДУ 
Богдана Богдановича. 

актуальність цієї теми полягає в тому, що 
вона досі була маловивченою і про неї все ще не-
багато інформації у наукових публікаціях.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні спеціальні праці, у яких би детально 
аналізувалася біографія Б. Богдановича прак-
тично відсутні. Проте в останні роки науковця-
ми було опубліковано ряд важливих збірників 
документів про політичні репресії сталінського 

періоду, де вперше було оприлюднено унікальні 
документи з колишніх радянських «спецхранів»  
[2; 3 та інші]. Протягом 1991-2015 рр. неодноразо-
во проводилися Всеукраїнські і Міжнародні нау-
кові конференції, де брали участь не лише укра-
їнські, але й закордонні вчені [9; 10; 19 та інші]. 
Стало набагато більше відомо про «не заретушо-
вані» біографії керівників Комуністичної партії 
СРСР і УРСР, які до 1991 р. подавалися у значно 
урізаному вигляді, про репресії партійного керів-
ництва в роки розгулу сталінських політичних 
репресій [8; 16 та інші]. Поступово досліджують-
ся раніше зовсім невідомі біографії чекістів, які 
здійснювали політичні репресії [13 та інші]. Се-
ред найбільш важливих праць про долю репресо-
ваних київських викладачів слід назвати дослід-
ження І. Біласа [2], С. Білоконя [3], В. Заруби 
[6], Ю. Шаповала [19; 20], О. Рубльова [11; 17],  
О. Юркової [21], В. Скопенка, В. Короткого, І. Ті-
щенко [15], К. Довганя [5], Н. Литвин [7] та ба-
гатьох інших. Про те, що зазначена тематика 
викликає значне зацікавлення у науковців свід-
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чить факт, що про політичні репресії комуніс-
тичного режиму проти української інтелігенції, 
селян та інших прошарків українського наро-
ду у сталінський період історії ХХ століття вже 
опубліковано кілька тисяч наукових публікацій, 
які годі перелічити у цьому вступі [18]. Завдяки 
всім цим науковим працям українське суспіль-
ство вже знає досить багато про політичні ре-
пресії в роки сталінщини. У процесі наукового 
аналізу проблеми попередніми дослідниками 
було з’ясовано причини, мотиви й ідеологічне 
підґрунтя терору, розв‘язаного радянською вла-
дою проти українців в 1930-53 рр., виокремлено 
та проаналізовано специфіку і особливості поши-
рення терору, встановлено безпосередній зв’язок 
із репресіями в УССР і СССР. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наукова новизна цього 
дослідження полягає в тому, що в ньому до науко-
вого обігу вводяться раніше маловідомі докумен-
ти спецслужб СРСР, в першу чергу – матеріали 
архівних кримінальних справ на репресованих 
київських викладачів.

Мета статті. За допомогою як опублікованих, 
так і маловідомих документів НКВС та Комуніс-
тичної партії України детально з’ясувати біогра-
фію, діяльність та обставини арешту і засуджен-
ня викладача КДУ Б. Богдановича. 

Виклад основного матеріалу. Викладач 
Київського державного університету фізик Бог-
данович Борис Вікторович народився 15 червня 
1910 р. в с. Камишно Миргородського району Пол-
тавської області. Його батько був лікарем, помер 
в 1921 р. Мати – Богданович Марія Семенівна, 
працювала лікарем, померла в 1935 р. До рево-
люції Б.Богданович жив на утриманні у батьків. 
У 1934 р. Б.Богданович закінчив хіміко-техноло-
гічний інститут у Києві. У 1936 р. став кандидатом 
фізичних наук, звання було присвоєне Президією 
АН УРСР. На момент арешту працював доцен-
том фізико-математичного факультету Київсько-
го державного університету і викладачем фізики 
7 київської повної школи. Був безпартійним, хоча 
в 1926 р. вступив до кандидатів ЛКСМУ в меха-
нічному технікумі Петровського району, звідки 
був виключений на початку 1927 р. Дружина – 
Глікман Міріам (Мірра) Ісаївна була викладачем 
2 школи м. Києва [4, арк. 13]. 

Б. Богданович після виключення з комсомолу 
(очевидно, за «антирадянські вислови») вважався 
у чекістів «підозрілою особою», неодноразово за-
арештовувався ДПУ-НКВС УСРР. Так в жовтні 
1928 р. він був заарештований ДПУ «за троць-
кізм» і просидів під вартою до середини грудня 
1928 р. Наступного разу був заарештований ДПУ 
УСРР в січні 1929 р. і був під вартою до кінця січня 
1929 р., і знову – за свої політичні висловлювання. 
Втретє був заарештований ДПУ УСРР 27 листо-
пада 1935 р. і був звільнений 27 січня 1936 р. 

Історія обшуків і арештів Б.Богдановича до 
1935 р. добре прослідковується за вцілілим чекіст-
ськими документами. Зберігся протокол трусу 
(обшуку) співробітниками НКВС Б.Богдановича 
від 27 жовтня 1928 р. В цей день інспектор 2 гру-
пи робітничо-селянської міліції Іванівський1 на 

підставі ордеру 143 від 26.10.1928 р. та артикулів 
173-185 КПК УСРР провів обшук у помешкання 
Б. Богдановича на вул. Кирилівській, б. 41, кв. 2.  
В результаті обшуку зброї виявлено не було, але 
було вилучено 157 арк. та 42 арк. друкованого 
матеріалу «опозиційного характеру», 54 листа 
(частина з них – листування з засланими пар-
тійними опозиціонерами), 4 блокноти з адресами 
та помітками, книга-проект програми Комінтер-
ну А.Троцького, білет збору на користь засланих 
опозиціонерів, 16 різних фотографій. При цьому 
Б.Богданович протестував проти огляду його па-
перів, адже ордер був виписаний лише на вияв-
лення зброї [4, арк. 6].

Також у справі є довідка окружного відділу 
ДПУ УСРР № 461/46615 від 12.12.1928 р. про те, 
що Б.Богданович утримувався під вартою в КОО 
ДПУ з 27 жовтня до 13 грудня 1928 р. і був звіль-
нений під підписку про невиїзд (з умовою щотиж-
невої явки в окружний відділ Київського ДПУ до 
закінчення слідства). Довідку підписав секретар 
Київського окружного відділу ДПУ УСРР Дери-
паско та начальник УЧОСО2 Козаков [4, арк. 7–8].

На цьому пригоди Б.Богдановича не закінчи-
лись. У справі є довідка Київського центрально-
го будинку примусових робіт № 2 (БУПР ч. 2-ц) 
№ 3770 від 13 лютого 1929 р. У ній зазначено, 
що Б. Богданович утримувався у Київському 
об’єднаному Бупрі з 23 січня до 13 лютого 1929 р. 
і був звільнений згідно з відношенням КОВДПУ 
№ 161959 від 13.02.1929 р. [4, арк. 9]. Цей факт 
підтверджується довідкою довідка окружного 
відділу ДПУ УСРР від 14.02.1929 р. про те, що 
Б.Богданович утримувався під вартою в КОО 
ДПУ саме з 23 січня до 13 лютого 1929 р. і був 
звільнений під підписку про невиїзд з Києва 
(з умовою щотижневої явки в окружний відділ 
Київського ДПУ до закінчення слідства). Довід-
ку підписав секретар Київського окружного від-
ділу ДПУ УСРР Дерипаско та начальник УЧО-
СО Козаков [4, арк. 10]. 

27 квітня 1929 р. співробітниками ДПУ УСРР  
на підставі ордеру № 3956 від 27.04.1929 р.  
було зроблено ще один обшук у помешканні 
Б.Богдановича на вул. Кирилівській, б.41, кв. 
2. За результатами обшуку було вилучене різне 
листування [4, арк. 11]. 

У посвідченні № 72 від 27 січня 1936 р. слід-
чої частини управління місць ув’язнення НКВС 
УССР (київські місця ув’язнення та промколо-
нія) зазначено, що Б. Богданович утримувався 
у Київській промколонії та МУ з 27 листопада 
1935 р. до 27 січня 1936 р. і був звільнений на 
підставі ордеру № 13 від 26.01.1936 р. [4, арк. 12]. 

Як видно з зазначених документів, діяльність 
Б. Богдановича чекісти вважали «опозиційною», 
і старалися «перевиховати» його. Коли почався 
масовий сталінський терор, Б. Богданович був 
одним з тих, хто вже давно «перебував на олів-
ці» у чекістів. І тому його арешт «за троцькізм» 
був цілком прогнозований. Цього разу у справі 
НКВС УРСР на «викладача-троцькіста» є навіть 
речові докази – вилучені листівки (щоправда, су-
дячи з матеріалів справи, невідомо чи справжі, 
чи підкинуті чекістами). Наявність речових до-
казів у справах НКВС за 1937 р. – це неабияка 
рідкість. Саме їх виявлення і стало підставою 
для арешту Б. Богдановича. 

1 Можливо – Івановський.
2 УЧОСО – скоріше за все, рос. Учетно-справочный отдел.



371«Young Scientist» • № 3 (67) • March, 2019

ІС
ТО

РИ
Ч

Н
І 

Н
а

у
к

И

22 жовтня 1937 р. оперуповноважений 4 від-
ділу УДБ НКВС УРСР Хромой розглянув мате-
ріали зі звинувачення Б.Богдановича «у злочи-
нах, передбачених ст. 54-8 та 54-11 КК УРСР» 
за участь «у контрреволюційній троцькістській 
організації». Вирішивши, що його перебування 
на волі може відбитися на проведенні слідства, 
Хромой підготував постанову про обрання міри 
запобігання для Б. Богдановича утримання під 
вартою в спецкорпусі Київської тюрми. Цю по-
станову затвердили начальник відділення 4 від-
ділу УДБ НКВС УРСР Борисов та начальник 
4 відділу УДБ НКВС УРСР Перцов [4, арк. 1]. 

У той же день військовий прокурор Київсько-
го військового округу диввоєнюрист Калошин 
розглянув матеріали, представлені йому УДБ 
НКВС УРСР щодо Б. Богдановича і виніс по-
станову про його арешт. Взявши до уваги, що 
він підозрюється в участі у контрреволюційній 
троцькістській «організації», за що передбачено 
покарання ст. 54-8, 54-11 КК УРСР, Калошин по-
становив обрати мірою запобігання утримання 
під вартою в спецкорпусі при Київській тюрмі  
[4, арк. 2]. В подальшому Б.Богданович утриму-
вався у Лук’янівській в’язниці. 

23 жовтня 1937 р. керівництвом НКВС УРСР 
було підписано ордер № 839 про обшук та арешт 
Б. Богдановича, який проживав у Києві за адре-
сою вул. Іллінська, б. 20, кв. 2 [4, арк. 3]. В той же 
день співробітник НКВС УРСР Шаранда провів 
обшук в квартирі у Б.Богдановича [4, арк. 4]. 

Постановою від 5 листопада 1937 р. началь-
ник відділення НКВС УРСР Шор вирішив додати 
«троцькістські листівки» до справи № 1233 зі зви-
нувачення Б. Богдановича. У постанові зазначено, 
що вони були виявлені 25.09.1937 р. і прислані Пе-
тровським районним комітетом КП(б)У [4, арк. 15]. 

6 листопада 1937 р. начальник відділення НКВС 
УРСР Шор розглянув матеріали на Б.Богдановича 
і вирішив, що він був «учасником троцькістської 
організації, а також з 10.02.1929 р. до 27.11. 1935 р. 
був секретним співробітником НКВС УРСР, збе-
рігав у себе вдома з 1927 р. до 25.09.1937. листів-
ки підпільної троцькістської організації, які здав 
співробітникам УДБ НКВС УРСР». Згідно з ст. 
126 та 127 КПК УРСР Шор постановив притягнути 
Б.Богдановича до відповідальності і пред’явити об-
винувачення в тому, що він «при зустрічах і в роз-
мовах з окремими людьми займався пропаган-
дою троцькістських поглядів», і «з 1927 р. зберігав 
в себе в дома троцькістські листівки, і не здав їх 
чекістам». З цим рішенням погодився начальник 
4 відділу НКВС УРСР Перцов. Копія документа 
була направлена Прокурору [4, арк. 14]. 

У справі підшиті чимало документів слід-
ства: заява Б. Богдановича від 25.10.2012 р. 
[4, арк. 20–24, 25–27], заява Б.Богдановича від 
26.10.2012 р. [4, арк. 28–33], протокол допиту 
Б.Богдановича від 29.10.1937 р. [4, арк. 34–50], 
додатковий протокол допиту Б. Богдановича від 
31.10.1937 р. [4, арк. 66–3, 74–85], власноруч-
ні свідчення Б. Богдановича від 02.11.1937 р.  

[4, арк. 86–97], протокол допиту Б. Богдановича  
від 05.11.1937 р. [4, арк. 98–101], протокол допиту  
Б. Богдановича від 06.11.1937 р. [4, арк. 102–103], 
додатковий протокол допиту Б. Богдановича 
від 06.11.1937 р. [4, арк. 104–106], додаткові 
свідчення Б.Богдановича про Гольдмана Олек-
сандра Генріховича, Ізраїлевича Льва Абра-
мовича, Мархасіна Марка Мойсейовича від 
28.11.1937 р. [4, арк. 113–117], протокол очної 
ставки між Б.Богдановичем та Є.Костюченком 
від 20.12.1937 р. [4, арк. 119–122]. У всіх цих про-
токолах чекісти приписали обвинувачуваному 
активну «троцькістську діяльність», зв'язок з ін-
шими «троцькістами» тощо. Яким чином гоува-
лися ці протоколи добре видно із матеріалів про 
реабілітацію Б.Богдановича: прокуратурою було 
з’ясовано, що у 1937-38 рр. подібні протоколи 
складали самі чекісти, і давали на підпис зааре-
штованим, щоб вони оговорювали себе. 

14 листопада 1937 р. Шор та Хатаневер підго-
тували обвинувальний висновок у справі Б. Бог-
дановича. В ньому повторялись ті ж самі обвину-
вачення: що Б. Богданович з 1927 р. брав участь 
в «троцькістській організації», розповсюджував 
літературу, збирав кошти для висланих членів 
компартії тощо [4, арк. 109–111]. Вони дійшли 
до висновку, що справа на Б.Богдановича, як 
на «соціально небезпечну особу», повинна бути 
направлена на розгляд Особливої наради при 
НКВС СРСР. 

15 листопада 1937 р. військовий прокурор Ки-
ївського військового округу диввоєнюрист Кало-
шин розглянув слідчі матеріали на Б. Богдано-
вича. Вирішивши, що 1926-28 рр. Б. Богданович 
брав участь в поширенні «троцькістських листі-
вок і літератури», а згодом тричі заарештовувався 
ДПУ УСРР, Калошин постановив, що достатніх 
даних для вирішення справи у судовому порядку 
все ж не було добуто. Але наявними матеріалами 
Б. Богданович характеризувався як «соціально-
небезпечна особа». Тому постановив з пропозиці-
ями 4 відділу УДБ НКВС УРСР погодитись і на-
правити справу на розгляд особливої наради при 
НКВС СРСР [4, арк. 112]. Сама тональність до-
кументу показує, що тодішнє «правосуддя» таким 
і близько не було: людей за найменшою підозрою 
у «троцькізмі» одразу ж передавали під суд, на-
віть якщо під час «слідства» не було встановлено 
достатньо їх провину. Але на цьому слідство не 
завершилось. Б. Богдановича продовжували до-
питувати і в листопаді та грудні 1937 р. 

19 грудня 1937 р. начальник відділення 
НКВС УРСР Шор та начальник 4 відділу УДБ 
НКВС УРСР майор держбезпеки Хатаневер під-
готували новий обвинувальний висновок на 
Б. Богдановича. Його затвердили нарком внут-
рішніх справ УРСР комісар державної безпеки 
2 рангу І. Леплевський та прокурор СРСР А. Ви-
шинський. У документі повторювались стандарт-
ні звинувачення у «троцькізмі», про які вже гово-
рилося вище. Автори обвинувального висновку 
постановили передати справу Богдановича на 
розгляд Військової колегії Верховного суду СРСР 
в порядку постанови ЦВК СРСР від 01.12.1934 р. 
[4, арк. 127–129, 123–125]. 

20 грудня 1937 р. у м. Києві відбулось підго-
товче засідання виїзної сесії Військової колегії 
Верховного суду СРСР. [4, арк. 130–131]. 

3 Слідча справа № 123  про антирадянську право-троць-
кістської організації на Україні мала не менше 18 томів. На 
Б. Богдановича – 9 том, старі номери справи – 266877, потім – 
П-405739 і нарешті 49475-фп. За справою № 123 у 1937 р. 
було засуджено і деяких інших викладачів Київського дер-
жавного університету, наприклад, Ш.Германа та Ф.Бєляєва.
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21 грудня 1937 р. у м. Києві відбулось су-
дове засідання виїзної сесії Військової колегії 
Верховного суду СРСР, де головував диввоєню-
рист А.М. Орлов, членами були бригадвоєню-
рист І.М. Зарянов та військовий юрист 1 ран-
гу Ф.А. Клімін, секретарем військовий юрист 
1 рангу А.А. Батнер. Як водилося, засідання 
тривало дуже недовго. В останньому слові 
Б. Богданович попросив зберегти йому життя 
[4, арк. 132]. 

Судді видалилися на нараду, потім повер-
нувся і оголосили вирок. Він був прогнозованим: 
у ньому було перелічено всі ті ж обвинувачення, 
які були вказані в обвинувальному висновку. 
Богдановича Б.Б. було засуджено до вищої міри 
покарання – розстрілу з конфіскацією всього осо-
бистого майна. Цей вирок згідно з постановою 
ЦВК СРСР від 01.12. 1934 р. підлягав негайному 
виконанню [4, арк. 133]. 

У справі збереглася довідка начальника 
12 відділу 1 спецвідділу НКВС СРСР лейтенанта 
держбезпеки Шевельова (підписав інший спів-
робітник), що Б. Богданович був розстріляний 
22 грудня 1937 р. в Києві [4, арк. 134]. Скоріше 
за все, він похований на території спецоб’єкту 
НКВД у Биківні. 

Відновлення справедливості щодо Б. Бог-
дановча стало можливими лише після смерті 
Й.Сталіна. У липні 1956 р. його дружина Глік-
ман Мірра Ісаївна написала заяви до Генераль-
ного прокурора СРСР та військового прокурора 
УРСР з проханням повідомити їй про долю чоло-
віка [4, арк. 136–137]. 

У зв’язку зі скаргою родичів у 1956-58 рр. було 
проведено додаткове розслідування. 18 листо-
пада 1958 р. військова колегія Верховного суду 
СРСПР своїм рішенням № 4н-3427/58 поста-
новила відмінити вирок від 21.12.1937 р. щодо 
Б. Богдановича та припинити провадження 
справи у зв’язку з відсутністю складу злочину  
[4, арк. 309, 311]. 

У 1989 р. та у 2008 р. син Б. Богдановича – 
Богданович Віктор Борисович звертався до архі-
ву КДБ (а потім – СБУ) і знайомився зі справою 
батька [4, арк. 315–316]. 

Висновки і пропозиції. Підводячи під-
сумки, слід зазначити, що доля колишнього ви-
кладача КДУ Б. Богдановича виявилася досить 
типовою для арештованих у 1937 р. Чекісти зви-
нуватили його в участі у видуманій ними «троць-
кістській організації», у намірах проводити теро-
ристичні акти проти членів Комуністичної партії 
і радянської уряду, і знищили. 

Як видно з наведених матеріалів, у НКВД УРСР, 
вочевидь, існували «обліки неблагонадійного еле-
менту». Саме наявність компрометуючої інформації 
про громадян ставала причиною їх арешту, навіть 
якщо інформація не була достатньо перевіреною. 

Одним із завдань сучасної української істо-
ричної науки є повернення із забуття імен не-
винно репресованих людей, не зважаючи на їх 
політичні погляди чи партійну приналежність. 
Думається, що маловивчена на сьогодні постать 
викладача КДУ Б. Богдановича повинна зайня-
ти своє місце в історії Київського національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка. 
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ІСтОрІя Субкультури хІпІ В україНІ  
ВІД МОМеНту зарОДжеННя ДО СучаСНОСтІ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню історії субкультури хіпі в її наймасовіших осередках 
на теренах України від моменту становлення до сучасності. Розглянуто найвизначніші моменти сти-
хійного формування та консолідації руху хіпуючої молоді, названо ватажків та лідерів думки. В стат-
ті були також проаналізовані основні відмінності руху хіпі в Україні від закордонних аналогів, були 
враховані як внутрішньосоціальні (самоназва, методи самовираження), так і зовнішні особливості 
(зокрема політична орієнтація). Закцентовано увагу на виявах творчості даної субкультури, адже 
з хіпі середовища вийшли досить відомі музичні колективи, літератори та художники. Було здійсне-
но аналіз світогляду хіпі спільноти через призму соціальних практик і дозвілля на сучасному етапі 
їх існування. Детально описано побут хіпі на фестивалях, в залежності від умовної ієрархії («олдові 
хіпі», молоді хіпі, «типу хіпі»). Віднайдено культові та легендарні місця з характерними сленговими 
топо-німами. Окрема увага присвячена спробі розвінчування міфів довкола стереотипного образу 
представника хіпі субкультури, зокрема стосовно вживання маріхуани та галюциногенних грибів, 
«життя безхатьків» тощо.
ключові слова: хіпі, субкультура, Шипіт, молодь, фестивалі.

Skoroplias Tetiana
Kyiv National Taras Shevchenko University

hiSToRy of SubculTuRE hipi iN ukRaiNE  
fRoM ThE MoMENT of oRiGiN To ThE pRESENT

Summary. The article is dedicated to exploring of the history the subculture of hippies on the territory of 
Ukraine from the moment of its formation to the present times. It also analizes the community of hippies, de-
scripts their social practices at the present stage of their existence. Special attention was given to the attempt 
to dispel the myth about the stereotypes of hippies. One of the main goals of this article was also to consider 
the main differences between the movement of hippies in Ukraine and analogical movements in foreign coun-
tries. External features and internal environment were both took into account. Challeging circumstances of 
unfavourable existence of subculture under the pressure of communists (secret gatherings, concerts, exhibi-
tions) were depicted in this article. It has been noted on the manifestations of the creativity of this subculture, 
because we all know many famous musical groups, writers and artists who came from the Ukrainian hippie 
community. The outlook of the hippie community at the present stage of their existence was viewed through 
the lens of social practices and leisure. The hippies' life at festivals («Shypit», «Woodstock», «Vibronica») was 
described in details. It was substained that lifestyle of subculture`s members was depending on the conditional 
hierarchy (for example, «old hippies», «young hippies», «kinda hippies»). An origin of the legendary places and 
urban toponyms which have been associated with characteristic hippie lingo expressions were highlighted in 
this paper. Special attention was given to the attempt to dispel the myths around the stereotyped image of the 
representative of the hippies subculture. In particular, the article mentioned using by them marijuana and hal-
lucinogenic mushrooms. The research underscored the important tendency of decline of this subculture and its 
mixing with others, similar, at first glance, mowements (for example, rastafarianism). In the article there are 
an overview of the scientific works of previous years, (which mainly concern the psychology of the predecessors 
of the hippies subculture) and consideration of further scientific perspectives of this theme.
keywords: hippies, subculture, Shypit, young people, festivals.

Постановка проблеми. Сучасний соціо-
культурний простір рясніє різноманітними 

постсубкультурними групами, суть яких, почасти, 
зводиться лише до спільного проведення вільного 
часу людьми, що об’єдналися на основі спільних 
інтересів. Це твердження не є до кінця вірним, 
адже в таких спільнотах молодь вирішує питання 
власної соціалізації, необхідні для гармонійно-
го розвитку особистості, а головне – формує свій 
власний пласт молодіжної культури. Еклектич-
ність поглядів сучасного суспільства щодо моло-
діжних субкультур, породжує безліч стереотипів, 
котрі зазвичай підкріплені поверхневими спосте-
реженнями. Саме тому більш глибоке досліджен-
ня молодіжної субкультури є дуже важливими. 

Субкультура «хіпі», зокрема і в Україні, є од-
нією з найбільш стереотипізованих серед усього 

спектру проявів молодіжного самовираження, 
котра в очах більшості суспільства вважається 
девіантною. З цієї причини в наукових дослід-
женнях вона розглядалася в контексті кримі-
нології, соціології та етнографії девіантної по-
ведінки. Проте, по мірі накопичення інформації 
про неї, та в наслідок зростання соціального 
впливу молоді, ставлення до субгруп дещо змі-
нилося. Субкультура «хіпі», як і більшість моло-
діжних субкультур, схильні до «нормотворчості» 
[1, с. 81–82], яка є однією з головних вікових 
особливостей молодіжних субкультур. «Хіпі», 
як і більшість міжнародних молодіжних спіль-
нот, є однорідними за своїм смисловим наповне-
нням, проте мають ряд особливостей та методів 
культурного прояву, в залежності від прина-
лежності до країни.
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аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загалом тема субкультури є затребуваною і акту-
альною серед науковців, але саме по «хіпі» матері-
алів обмаль. Існує безліч фотоальбомів із зафіксо-
ваними моментами з життя хіпі, атори художніх 
оповідок та романів побіжно згадують їх у своїх 
творах. Однак не існує жодного цілісного дослід-
ження котре б рівномірно акцентувало увагу на 
історії даного молодіжного руху на теренах Укра-
їни, від початку зародження до наших днів, пара-
лельно описуючи побут їх масових зібрань.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Більшість наукового доробку 
з даної теми стосується психології «хіпі спільноти»: 
Корженко А.Л. «Молодежная субкультура как 
альтернативная форма социализации личности 
в юношеском возрасте»; Селецька Т.В., Сливін-
ська Т.О., Небот С.І., Гіштумулт Т.І. «Молодіжна 
субкультура: вплив на формування особистості»; 
Парфенюк Д.В. «Социально-психологическая на-
правленность представителей молодежных суб-
культур». Проте цього не достатньо аби сформува-
ти реалістичне уявлення про хіпі субкультуру, як 
стихійне культурне явище.

Формулювання цілей статті. Ключовим 
об’єктом дослідження даної статті є українська 
хіпі-спільнота (субкультура) від моменту заро-
дження до сучасності.

Предметом дослідження є хіпі-фестивалі 
України, як основна форма вияву традиційної 
культури даної субкультури. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на 
основі польових досліджень, наукових статей з су-
міжних дисциплін з даної теми та досвіді власного 
спілкування з представниками субкультури «Хіпі», 
дослідити основні особливості українських хіпі від 
часу зародження руху до періоду Незалежності.

Досягнення поставленої мети передбачає 
розв’язання наступних дослідницьких завдань: 

– розвінчати основні стереотипізовані уяв-
лення про субкультуру «Хіпі» на прикладі її 
українських представників; 

– сформувати реалістичне уявлення про дану 
спільноту, шляхом вивчення їхнього побуту, зви-
чок та вподобань; 

– дослідити історію руху «Хіпі» в Україні; 
– зафіксувати характерні прояви творчості, 

які були притаманні цій субкультурі; 
– виділити найхарактерніші риси усталеного 

способу життя на прикладі тематичних фестива-
лів («Шипіт», «Вудсток», «Віброніка»).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З класифікації субкультур українським науковцем 
І. Чупахіною, робимо висновок, що «Підкультура 
Хіпі» є дозвільно-ідеологічною. Її завдання – виро-
бити систему соціальних норм, що врегульовують 
відносини в усіх сферах суспільного життя, та здій-
снення контролю за їхнім дотриманням [2, с. 40].

За класифікацією вченого Д.В. Парфенюка, 
субкультура «Хіпі» за ідейною спрямованістю 
є романтико-ескапістською, а за своєю емоційною 
спрямованістю – емоційно-розважальною [3, с. 24].

На теренах колишнього СРСР субкультура 
хіпі, під самоназвою «Система», зароджується 
наприкінці 60-х років (коли в США рух ішов на 
спад), її появу пов’язують із країнами Балтії, зо-
крема Естонією (оскільки комуністичний режим 
там був більш толерантним) та окремими велики-

ми російськими містами – насамперед Ленінгра-
дом (нині Санкт-Петербург) і Москвою [4, с. 223].

Найбільшою хіпі-тусівкою в Україні була 
Львівська, де традиційними були орієнтація на 
Захід і демократичні цінності. Перше об’єднання 
груп хіпуючої молоді, що активно запозичували 
риси західних хіпі, існувало у 1968-1970 рр.за іні-
ціативи В’ячеслава «Шарніра» Єреська. Учасники 
«групи Шарніра» збиралися напівтаємно на місці 
польського Цвинтаря Орлят біля Личаківського 
кладовища. Фактично субкультура функціонува-
ла в напівпідпільних умовах андеграунду (збори, 
концерти, виставки). Витворився певний кодекс 
поведінки, більше відомий як маніфест. Хіпі чіт-
ко вирізняли себе серед членів традиційного сус-
пільства («цивільних»), заперечували комсомол, 
службу в армії, працю на підприємствах. Одно-
часно з цим вони уникали однозначних політич-
них кроків, через що їм не так просто було «при-
шити» політику. Також ними було започаткувано 
культ Джимі Гендрікса у Львові, одразу після 
його смерті у вересні 1970 року. Проте у листопаді 
1970-го В’ячеслав «Шарнір», який, окрім пацифіз-
му, захоплювався ще й нацистською автентикою 
і трофейною зброєю, був зарештований.

У 1970-х роках головним місцем збору став 
внутрішній дворик костелу і монастиря кармелі-
тів босих (нині Храм Святого Архангела Михаїла), 
в якому було засновано так звану «Республіку Свя-
того Саду». Перша назва даного об’єднання булам 
менш сакральною. У 1968 році її назвали «Республі-
ка недоразвітих башкірів». Ця назва містила при-
мітивний хуліганський підтекст: «башкірами» тоді 
прозивали недоумкуватих телепнів – і ніякого сто-
сунку до імені башкирського народу вона не мала. 
Президентом Республіки оголошено Ілька Лемка, 
прем’єр-міністром – Сергія «Святого» Мардакова. 
Найпевніше саме від хіпівського імені «прем’єр-
міністра» і походить сленгова назва саду. Хіпі зі 
всього міста приходили «до Святого в Сад», тому 
в 1972-1973 рр. закріпився топонім «Святий Сад», а 
назва Республіки трансформувалася в «Республіку 
Святого Саду». Оскільки головним напрямком був 
інтерес до новин британського і американського 
рок-н-ролу, з’явилася «посада» Міністра культури, 
яку зайняв Олександр «Кріпак» Бігун. Однак «Рес-
публіку Святого Саду» не варто вважати моноліт-
ною хіпі-тусівкою. Там можна було почути новин-
ки закордонної музики, взяти участь в обоворенні 
світових музичних новинок. Усе це в поєднанні 
з своєрідним форматом і духом Республіки почало 
досить сильно вабити хіпівське середовище до неї. 
Тому досить швидко «Святий Сад» перетворився не 
просто на головну сцену львівського руху хіпі, але 
й набув слави на весь Радянський Союз. Саме у се-
редовищі львівської хіпової тусовки зародився рок-
гурту Супер Вуйки (лідер Ілько Лемко); у 1976 ви-
никла перша на теренах СРСР байкерська група 
Ігоря «Пензеля» Венцславського, з якої вийшлио 
багато письменників та поетів. 

Але поряд із тим, що в 70-х роках почалося 
піднесення субкультури хіпі в Україні, влада 
починає вбачали в них загрозу тоталітарному 
режиму, а відтак боротися з хіпі радикальними 
методами. У фонах Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління Укра-
їни зберігаються звіти правоохоронних органів 
про відслідковування та «виловлювання» Львів-



376 «Молодий вчений» • № 3 (67) • березень, 2019 р. 

ІС
ТО

РИ
Ч

Н
І 

Н
а

у
к

И

ських хіпі, як маргінальних та соціально небез-
печних елементів. «Вважали нас хуліганами, а 
потім побачили, що молодь масово збирається 
в якісь угрупування, слухає рок-музику, віддає 
перевагу заходу, відрощує довге волосся, – одра-
зу почались масові утиски. Це ж була неабияка 
загроза тоталітарному устрою. Але нам було 
найгірше з усіх соціалістичних республік, бо на-
віть полякам, чехам легко було зробити пас-
порт і поїхати за кордон. Українцям – ні…» [5].

З початком Перебудови в середовищі львів-
ських хіпі також з’являються спроби пере-
осмислити ідеологію та дещо політизувати рух. 
У 1987 р. у Львові з’являється маніфест «Ідеологія 
радянських хіпі. 1967-1987 рр.» Аліка Олісевича, 
в якому було чітко наголошено на потребі грома-
дянських акцій. 20 вересня група Аліка Олісеви-
ча провела у Львові першу в УРСР демонстрацію 
під політичними лозунгами і в жовтні 1987 р. 
перетворилася на пацифістську, згодом правоза-
хисну групу «Довіра», що проіснувала до 1990 р.

У наш час досить складно знайти прихильни-
ків «хіпізму», котрі б свідомо називали себе «Хіпі». 
Натомість люди, які зараховують себе до цієї кате-
горії, воліють називати себе «я патлатий», «піпл», 
«системна людина». При цьому вони усвідомлю-
ють, що оточення сприймає їх саме як «Хіпі», але 
самі не бажають потрапляти під це визначення. 

Сьогодні чітко виділяються два прошарки цьо-
го руху: так звана «стара система» («олдові хіпі», 
«справжні хіпі»).Вона складається із людей стар-
шого віку, для яких «хіпізм» – це все їхнє життя. 
Найчастіше ці люди не мають ані постійної ро-
боти, ані сім’ї.Та «нова система», котра об’єднує 
в собі молодь віком від 14 -ти до 30-ти років, які 
намагаються поєднувати свій «хіпізм» з навчан-
ням у престижних закладах і не завжди дотри-
муються найважливішої заповіді, яку визначали 
ідеологи руху – незалежність від соціуму [6, с. 62].

За періоду Незалежності України неформаль-
ними місцями збору Хіпі стали фестивалі, котрі 
мали на меті об’єднати небагаточисельних пред-
стаників для спільного проведення часу в когор-
ті однодумців. 

1993 р. розпочав своє існування фестиваль 
«Шипіт», на гірській галявині неподалік одно-
йменного водоспаду біля села Пилипець Між-
горського району, Закарпатської області.Фес-
тиваль функціонує і нині, а за роки існування 
розшириви свою аудиторію. Засновниками фес-
тивалю було подружжя ужгородських представ-
ників хіпі-культури «Чарлі» та «Шара», котрі за 
згадками «олдових хіпі» просто приїхали в гори 
«Відпочивати від суєти міста. Зацінили паля-
ни і почали кликати своїх друзів» [7].

Першопочатково фестиваль був монолітно 
«хіповським», котрий методом «сарафанного ра-
діо» став відомий на всю Україну та найближчі 
караїни-сусіди. Традиційно фестиваль Шипіт 
починається 1 липня кожного року, кульмінаці-
єю фестивалю стає 6 липня– вечір напередодні 
свята Івана Купала. 

Проживання на території фестивалю відбу-
вається в наметах, імпровізованих халабудах 
чи просто неба. Існує також своєрідна ієрархія, 
яка наочно простежується в локації проживання. 
Учасники фестивалю живуть на «полянах», чим 
галявина є вищою – тим вищий рівень дозволено 

займати в ієрархії фестивалю (досвід попередніх 
відвідин є визначальним чинником). Новачки 
зазвичай селяться на першій «поляні», на найви-
щій – «олдові хіпі». Найвища поляна має назву 
«Резервація». На «Резервації» старожили фесту 
живуть цілий рік. «Мій знайомий Борода на Ши-
поті з 1997 р. він зі своєю дружиною Алмою, до 
речі, вона родом з Маріуполя… Живуть в хаті, 
ну як хаті – целофановому шалаші, пічка гли-
няна, перед входом камінням клумбочки обкла-
дені, сокуленти цвітуть коли сезон. Краса. Он 
«Ямайка» Валєра генератор поставив і буржуй-
ку собі завіз і живе» [8].

Серед відвідувачів фестивалю багато моло-
дих батьків з дітьми, їх діти вчаться грати на 
музичних інструментах (губна гармоніка, гітара, 
джембе-барабани), регулярно читають книги. Як 
стверджують батьки, це дуже хороша альтернати-
ва дитячим таборам, де діти змушені виконувати 
завдання з примусу, на відміну від їхніх дітей, ко-
трі самі регулярно просять навчати їх чомусь.

Серед характерних сленгових топонімів на по-
значення місцевості: «Під лисицею» (де незмінно 
стоїть прапор з лисом) – там селяться «старі систем-
ні», котрі колись їздили на «Лисью бухту» – слен-
гова назава селища Затока в Одеській області на 
березі Чорного моря); «Сонячна поляна», на якій 
ростуть великі чорниці і куди відвідувачі-почат-
ківці не знають стежок. «Біля Хреста» знаходить-
ся найбільш легендарне місце фестивалю. Про 
нього можна почути безліч версій і легенд щодо 
того, хто ж саме тут похований. Єдиним спільним 
у всіх версіях є те, що там похована жінка. Одні 
стверджують, що то недосвідчена відвідувачка, 
котра померла від передозування психотропними 
речовинами, інші – вагітна жінка-хіпі, дружина 
одного з постійних відвідувачів фестивалю. За ще 
однією версією там похована перша дружина «Бо-
роди» – старожила Шипоту.

Ті Хіпі, котрі не залишають територію фести-
валю – не мають постійної роботи, проте підпра-
цьовують робочими в найближчому селі; працю-
ють в інтернеті, спустившись в село до Wi-Fi; або 
просто здають своє житло в місті, а самі живуть 
на гроші від оренди.

Більшість старожилів фестивалю – вегетаріан-
ці. Збирають гриби, чорниці, варять трав’яний чай.

Молодь, котра приїздить на фестиваль і на-
магається долучитися до хіпі-культури, зазвичай 
об’єднується спільними вподобаннями в музиці 
і мистецтві, одязі, подорожуючому способі життя, 
і тому, попри свою некомпетентність у звичаях 
фестивалю, поводиться адекватно, розслабля-
ється і просто намагається відпочити від звич-
ного місця проживання. Проте є когорта відвід-
увачів, котрі їдуть на фестиваль «Шипіт» лише 
з пізнавальної точки зору і ведуть себе не надто 
пристойно, вживаючи у непомірних кількостях 
алкоголь і синтетичні наркотики, що часом при-
зводить до негативних наслідків. А отже відо-
бражається на іміджовості фестивалю в цілому, 
дискредитуючи його. 

Досвідчені хіпі ставляться до вживання ма-
ріхуани та неїстівних грибів («сміхунців»), чим 
власне і славиться фестиваль, дуже спокійно. Це 
елемент їхнього повсякденного життя, проте вони 
нікому не пропонують, якщо їх не просять. Молод-
ші хіпі ставляться до «трави» більш прагматично.
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Ще одним елементом єднання хіпі на фести-
валі з природою є медитація. Для цього «Олдові 
хіпі» йдуть високо в гори (інколи на кілька днів), 
молодше покоління медитує біля багаття, або во-
доспаду. Основна мета – заспокоїтися та абстра-
гуватися від буденної рутини життя.

Проте молоде покоління хіпі не лише дотри-
мується звичних для даної субкультури ритуа-
лів побуту, вони привносять щось своє. Зокрема 
традиційним напоєм фестивалю вже став – «Кар-
патські зорі». До складу входять: чорниці, моло-
ко звичайне, молоко згущене і міцний алкоголь, 
переважно – горілка. 

Існують й інші фестивалі: WoodstockUA 
(Львівська обл.), Віброніка (Київська обл.), які 
теж можна вважати осередками збереження суб-
культури хіпі в Україні, їх побут не надто відріз-
няється від вищеописаного Шипоту, адже це чи 
не єдині масові та об’єднуючі зібрання, на яких 
зберігається традиція даної субкультури та залу-
чаються нові члени спільноти.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви. Таким чином, субкультура «Хіпі» в Украї-
ні, в якості її як ідеологічно-світоглядної системи 
та системи рутинних соціальних практик, поступо-
во трансформується в нову, досить еклектичну фор-

му, що намагається залишити основні характерні 
відмінності матеріального наповнення (дреди, одяг, 
вегетаріанство), проте не є цілісною в порівнянні 
з першопочатковою. Невеликі групи старожилів на-
магаються показувати на власному життєвому при-
кладі ті чи інші постулати, тим самим заохочуючи 
молоде покоління Хіпі зберігати звичаєве та ідеоло-
гічне наповнення у первинному вигляді.

Ще однією дуже важливою причиною занепа-
ду даної субкультури, виявленою в ході дослід-
ження, є міксування її з іншими, схожими за зо-
внішніми проявами (зокрема, растафаріанством).

Попри те, що субкультура Хіпі знайшла своє 
відображення у сучасних художніх творах (роман 
«Львівська гастроль Джимі Хендрікса» А. Курко-
ва [9] чи «Трохи пітьми або На краю світу» Л. Де-
реша [10]), її представники часто сприймаються 
в якості змаргіналізованих елементів – безхать-
ків та наркоманів, котрі просто виправдовують 
свій стиль життя постулатами субкультури Хіпі. 
Сама традиційна субкультура як загалом у сві-
ті, так і в Україні зокрема, опинилася на межі 
вимирання, оскільки втратила первісну причин-
ність, трансформуючи свої естетику та форми ви-
яву під вимоги часу. Відтак, дуже часто можемо 
почути вираз «типу хіпі», замість просто «Хіпі».
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зарубІжНий ДОСВІД СОцІальНОГО кОНСтруюВаННя СпОрту  
за ДОпОМОГОю СпОртиВНих кОМуНІкацІй

анотація. У статті розглянуто питання соціального конструювання спорту за допомогою спортивних ко-
мунікацій. Стаття присвячена дослідженню особливостей застосування інструментів спортивних комуні-
кацій в зарубіжних країнах. Автором було проаналізовано зарубіжний досвід розвитку комунікацій в га-
лузі спорту. Досліджено зарубіжний досвід впливу спортивних комунікацій на соціальне конструювання 
спорту. Проаналізовано застосування комплексу комунікацій в системі спортивних комунікацій в Україні 
з оглядом на зарубіжний досвід. Виявлено як комунікаційні інструменти та засоби масової комунікації 
впливають на просування та популяризацію спорту. Досліджено практичне впровадження соціального 
конструювання спорту за допомогою спортивних комунікацій в зарубіжних країнах, яке може бути від-
правною точкою розвитку спортивних комунікацій в Україні. Запропоновано в системі спортивних ко-
мунікацій застосовувати новітні інструменти популяризації та просування спорту, а також адаптувати 
їх до чинників, які можуть вплинути та розвиток спортивних комунікацій. Виявлено, що для розвитку 
спортивних комунікацій необхідно розробляти та реалізовувати проекти державного забезпечення галузі 
спорту, а також стимулювати розвиток засобів масової комунікації, які дозволять вийти спортивній інду-
стрії на істотно новий рівень функціонування. 
ключові слова: спортивні комунікації, зарубіжний досвід, стратегії розвитку, засоби масової комунікації, 
спортивне спонсорство, маркетингові інструменти, державна допомога.
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ExTERNal ExpERiENcE of SpoRT Social dESiGN by SpoRTS coMMuNicaTioNS
Summary. The article deals with the issues of social construction of sport with the help of sports commu-
nications. The article is devoted to the study of the peculiarities of the use of sports communication tools in 
foreign countries. The author analyzed the foreign experience of development of communications in the field of 
sports. The foreign experience of the influence of sports communications on the social construction of sport is 
researched. The application of a complex of communications in the system of sports communications in Ukraine 
with regard to foreign experience is analyzed. Discovered as communication tools and mass media affect the 
advancement and promotion of sport. The practical implementation of social construction of sport with the help 
of sports communications in foreign countries is explored, which may be the starting point for the development 
of sports communications in Ukraine. It is proposed in the system of sports communications to apply the latest 
tools of popularization and promotion of sport, and also to adapt them to the factors that can affect the deve-
lopment of sports communications. It has been revealed that for the development of sports communications, it 
is necessary to develop and implement projects of state support of the sports industry, as well as to stimulate 
the development of mass communication that will allow the sports industry to enter the essentially new level 
of functioning. A prerequisite for the formation and development of any object is its activity in the domestic 
and world markets. Depending on the use of promotion and promotion tools, the functioning of the system will 
be more efficient and effective. This can also be said with respect to the sports industry. If we apply mecha-
nisms that will not only promote a particular sport but a healthy and sporty way of life, then the result will be 
stimulated not only the demand for mass participation, but also the professional sport, but also to realize the 
social function of this sphere, that is, the social construction of sport . This will create conditions for the deve-
lopment not only of the industry, but also the reproduction of a healthy nation, which is motivated to engage in 
sports, review sports programs, attend sporting events and interest in the development of sports in the state.  
The greater the activity will be characterized by the investigated system, the more successful will be popular-
ization among the existing and potential audience.
keywords: sports communications, foreign experience, development strategies, media, sports sponsorship, 
marketing tools, state aid.

Постановка проблеми. Обов’язковою умо-
вою становлення та розвитку будь-якого 

об’єкту вважається його діяльність на внутрішньо-
му та світовому ринках. В залежності від застосу-
вання інструментів просування та популяризації 
функціонування системи буде більш ефективним 
та результативним. Це також можна сказати по 
відношенню до спортивної галузі. Якщо застосо-
вувати механізми, які дозволять не лише пропа-

гувати якийсь конкретний вид спорту, а здоровий 
та спортивний спосіб життя, то в результаті буде 
стимулюватися не лише попит на заняття масо-
вим, а також професійним спортом, а й реалізува-
тися соціальна функція цієї сфери, тобто соціаль-
не конструювання спорту. Це створить умови для 
розвитку не лише галузі, а й відтворенню здорової 
нації, яка мотивована на заняття спортом, пере-
гляд спортивних програм, відвідування спортив-
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них заходів та зацікавленість в розвитку спорту 
в державі. Чим більшою активністю буде харак-
теризуватися досліджувана система, тим більш 
вдалим буде відбуватися популяризація серед іс-
нуючої та потенційної аудиторії. 

Спорт це не лише індустрія національної 
економіки, це галузь, яка потребує визначення 
інструментів, які дозволять забезпечити соціаль-
не конструювання спортивної сфери. Саме тому 
важливо зосередити увагу та новітніх та сучас-
них механізмах, які дозволять адаптувати наці-
ональну стратегію розвитку спортивних комуні-
кацій, враховуючи зарубіжний досвід. 

Багато вітчизняних та зарубіжних науковців 
в своїх працях досліджували теоретичні та прак-
тичні аспекти становлення та розвитку комуні-
кацій в спорті, зокрема: В. Андрефф, А. Белих, 
Д. Болховер, К. Бреді, А. Бродериг, Н. Візітея, 
С. Гуськов, А. Гусєв, Дж. Грунинг, В. Жолдак, 
В. Звєрєва, А. Зільберт, Б. Зільберт, А. Ігнатьєва, 
Дж. Сіммонз, Ю. Мічуда, В.Черепанов та ін. Але, 
враховуючи постійні зміни в національній еко-
номіці та в світовому просторі, а також сутнісні 
аспекти функціонування спортивних комуніка-
цій можна стверджувати, що тенденції розвитку 
галузі спорту змінюються в залежності від засто-
сування інструментів, які дозволять покращити 
функціонування системи. Саме тому необхідно 
більш детально дослідити спортивні комунікації 
в контексті застосування зарубіжного досвіду. 
Ця сфера залишається малодослідженою та по-
требує теоретичного вивчення, обґрунтування, а 
також дослідження практичного впровадження 
зарубіжного досвіду соціального конструювання 
спорту за допомогою спортивних комунікацій.

постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення особливостей застосування зарубіж-
ного досвіду соціального конструювання спорту за 
допомогою спортивних комунікацій в Україні.

Завданням дослідження є: 
– визначення основних складових, які впли-

вають на функціонування та розвиток спортив-
них комунікацій;

– аналіз застосування зарубіжного досвіду со-
ціального конструювання спорту за допомогою 
спортивних комунікацій;

– дослідження практичного впровадження зару-
біжного досвіду соціального конструювання спорту 
за допомогою спортивних комунікацій в Україні.

результати дослідження. Спортивна ін-
дустрія – це глобальна галузь, яка стрімко і по-
стійно розвивається. Це сфера діяльності, в якій 
зосереджені не лише види спорту, а й значні ін-
вестиції. А для того щоб відбувався взаємообмін 
ресурсів та вкладенні капітали приносили свої 
дивіденди необхідно приділяти максимум уваги 
та прикладати зусилля для розробки стратегії, 
яка дозволить підтримувати динамічну інду-
стрію. Необхідно також враховувати соціальний 
ефект спортивних комунікацій, бо саме він має 
велике значення для діяльності спортивних орга-
нізацій та функціонування спортивних закладів.

Спортивні комунікації здатні забезпечити со-
ціальне конструювання спортивної галузі, стиму-
люючи при цьому попит споживачів до здорового 
та спортивного способу життя, а також створити 
засади для мотивації до занять професійним або 
масовим спортом [1].

В розвинутих країнах світу існує чіткий роз-
поділ спорту на дві великі категорії: спорт про-
фесійний або великих досягнень та масовий, 
тобто такий, який передбачає залучення всіх 
бажаючих. Уряди цих держав приділяють увагу 
розвитку та створенні умов для функціонування 
цих двох категорій в рівних позиціях [3]. 

Крім того вагому роль в становленні та по-
пуляризації спорту серед населення грають не 
лише традиційні засоби масової комунікацій (те-
лебачення, радіо та преса), а й нові медіа. Розви-
нуті держави застосовують новітні технології, які 
стають доступними завдяки розвитку та впрова-
дженню інновацій. Це в свою чергу створює умо-
ви для становлення та функціонування спортив-
ної сфери більш стрімкими темпами. Передові 
наукові дослідження в галузі спортивних комуні-
кацій свідчать про те, що є безпосередній зв'язок 
між спортивними результатами та рівнем вико-
ристання інформаційно-комунікаційних техно-
логій в спорті в конкретній країні [2].

Варто також звернути увагу на такий важ-
ливий компонент соціального конструювання 
спорту як участь місцевої влади в популяризації 
спортивної індустрії серед населення. В багатьох 
країнах Західної Європи існую система налаго-
джених зв’язків між органами влади та місцевою 
громадою [4]. В результаті такої плідної взаємо-
дії створюються умови для просування ідеї здоро-
вого способу життя та популяризуються заняття 
масовим та професійним спортом.

Саме тому в Україні необхідно створити за-
сади для функціонування окремих інституцій на 
місцях, які будуть забезпечувати прямий та зво-
ротній зв'язок між населенням та органами дер-
жавної влади. Така співпраця може призвести 
до позитивних зрушень в сфері спортивних ко-
мунікацій та створити підґрунтя для становлен-
ня стратегічних зв’язків в галузі спорту між вла-
дою та місцевою громадою. В процесі розробки 
стратегії необхідно звернути увагу не лише на 
популяризацію професійного спорту, а й на мо-
тивацію до занять масовим спортом. Метою іс-
нування таких інституцій має стати доведення 
до населення не лише ідеї про переваги занять 
спортом, а й врахування їх інтересів, мотивів, 
фізичних особливостей, релігійної приналежнос-
ті, статті, віку, доходів та інших показників, які 
можуть вплинути на формування інтересу та по-
питу на спортивну індустрію. 

Програми державного розвитку спортивної 
галузі Великобританії, Франції, Данії, Швеції 
та Німеччини передбачають змішані ресурси 
фінансування, тобто спортивна сфера фінансу-
ється не лише за рахунок державного бюджету, 
а й шляхом приватного інвестування. В той час 
в Сполучених штатах Америки фінансування 
програм спортивної індустрії передбачає участь 
приватного сектору. Щодо національної моделі 
розвитку спортивних комунікацій, варто звернути 
увагу на європейську модель фінансування спор-
ту та об’єднати в системі залучення реусурсів цієї 
галузі державні кошти та спонсорську допомогу. 

Популяризуючи спорт потрібно враховувати 
інтереси всіх верств населення, проводячи для 
цього різнопланові спортивні заходи. Саме тому 
важливо налагоджувати зв’язки на державному 
рівні зі спортивними організаціями. 
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За рахунок такої взаємодії можна організовува-
ти безкоштовні спортивні заходи, проводити благо-
дійні олімпіади, марафони, запрошувати до участі 
в мастер-класах видатних спортсменів, надавати 
інформацію про парки, майданчики та клуби, де 
можна займатися професійним та масовим спор-
том [3]. Соціальне конструювання спорту в дано-
му випадку буде проявлятися через підтримку ді-
яльності організацій, метою яких є популяризація 
здорового та спортивного способу життя. 

Розвиток спортивної галузі повинен бути од-
ним із нагальних завдань нашої держави. Для 
належного функціонування спортивної сфери 
та розвитку спортивних комунікацій необхідно 
розробляти програми залучення інвестицій як 
внутрішніх інвесторів, так і іноземних. А також 
для стабільного розвитку системи спортивних ко-
мунікацій необхідно розробляти програми дер-
жавного фінансування галузі спорту. 

Вітчизняна модель розвитку спортивних ко-
мунікацій повинна будуватися з урахуванням по-
зитивного зарубіжного досвіду та національними 
особливостями функціонування. Для її реалізації 
варто звернути увагу на наступні складові [4]:

– підвищення інвестиціної привабливості га-
лузі спорту та сфери комунікацій;

– зменшення рівня фінансової участі держави 
за рахунок залучення приватного сектору до фі-
нансування спортивних програм;

– використання нових медіа та новітніх техно-
логій в сфері спортивних комунікацій;

– розробка та впровадження програм розвит-
ку масового та професійного спорту;

– стимулювання населення до занять спортом 
та ведення здорового способу життя;

– впровадження застосування комплексу мар-
кетингових комунікацій, які дозволять популя-
ризувати спорт;

– розповсюдження інформації щодо спортивних 
заходів через різні засоби масової комунікації. 

Беручи до уваги запропоновані автором реко-
мендації можна розробити національну модель 
спортивних комунікацій, яка дозволить не лише 
популяризувати спорт, а й створить засади для 
його соціального конструювання. 

Висновки. В рамках нашого дослідження 
ми визначили особливості застосування інстру-
ментів спортивних комунікацій в зарубіжних 
країнах. Було проаналізовано зарубіжний досвід 
розвитку комунікацій в галузі спорту. Виявлено 
як комунікаційні інструменти та засоби масової 
комунікації впливають на просування та попу-
ляризацію спорту. Досліджено практичне впро-
вадження соціального конструювання спорту за 
допомогою спортивних комунікацій в зарубіж-
них країнах, яке може бути відправною точкою 
розвитку спортивних комунікацій в Україні. За-
пропоновано в системі спортивних комунікацій 
застосовувати новітні інструменти популяриза-
ції та просування спорту, а також адаптувати їх 
до чинників, які можуть вплинути та розвиток 
спортивних комунікацій. Виявлено, що для роз-
витку спортивних комунікацій необхідно розро-
бляти та реалізовувати проекти державного за-
безпечення галузі спорту, а також стимулювати 
розвиток засобів масової комунікації, які дозво-
лять вийти спортивній індустрії на істотно новий 
рівень функціонування. Розвиток спортивної га-
лузі повинен бути одним із нагальних завдань 
нашої держави. Для належного функціонування 
спортивної сфери та розвитку спортивних кому-
нікацій необхідно розробляти програми залу-
чення інвестицій як внутрішніх інвесторів, так 
і іноземних. А також для стабільного розвитку 
системи спортивних комунікацій необхідно роз-
робляти програми державного фінансування 
галузі спорту. Вітчизняна модель розвитку спор-
тивних комунікацій повинна будуватися з ураху-
ванням позитивного зарубіжного досвіду та наці-
ональними особливостями функціонування.
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катеГОрІйНий апарат преДМету пОпуляризацІї  
ІНжеНерНО-техНІчНОї Науки

анотація. У статті розглянуто категорійний апарат з предмету популяризації інженерно-технічної науки. 
Новизна дослідження полягає у створенні системності щодо чіткого окреслення понять, а також у формуванні 
ієрархії цих понять та взаємозалежності між ними. Недостатньо пропрацьований категорійний апарат при-
зводить до підміни розуміння функціональних обов’язків експертів з наукових комунікацій, журналістики та 
піару. В наслідок цього державні заклади не розуміють необхідність існування спеціалістів з наукової кому-
нікації, що призводить до низької цікавості для вступу на інженерно-технічні спеціальності. Практичне зна-
чення роботи полягає у конкретних прикладах використання понять на практиці. Результатом дослідження є 
орієнтація у підборі якісного наукового піару для створення якісного впливу на аудиторію. 
ключові слова: Популяризація науки, науковий піар, наукова журналістика, наукова комунікація, 
наукометрія, внутрішній піар. 
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caTEGoRical fRaMEwoRk of ThE SubjEcT MaTTER  
of ENGiNEERiNG aNd TEchNical SciENcE populaRizaTioN

Summary. The article is devoted to the categorical device on the subject of popularization of engineering and tech-
nical science. The novelty of the study is to create a systematic approach to a clear definition of concepts, as well as to 
form the hierarchy of these concepts and interdependence between them. Incorrectly worded definition leads to mis-
understanding the functional responsibilities of experts in scientific communications, journalism and PR. In the last 
30 years research on science popularization, many articles in scientific and popular magazines have been written, 
but the problem is the frequent identification of the concept of “popularization of science” with the terms “scientific 
journal”, “scientific communication” and “scientific journalism”. As a result, state institutions do not understand the 
necessity of specialists in scientific communication that leads to low interest in entering engineering and technical 
specialties. In this point it is useful to observe concrete statements and definitions through Ukrainian law and arti-
cles. Also, the article provides the reader the comparison in definitions in Ukraine and thought all over the world and 
it is especially noted the lack of research on this issue in Ukrainian literature. A mention should be made that the 
creation of hierarchy of concepts can be done with classical theory of the elements of communication and clear under-
standing of the target audience. It is spoken in detail about internal and external communication, its exact division 
and special aspects of the content. It draws our attention to the complete system, which can be useful only in total 
work. The practical value of the work consists in concrete examples of the use of concepts in practice. The result of 
the study is the orientation in the selection of high-quality PR in order to create a qualitative impact on the audience. 
keywords: science popularization, scientific pr, pr in science, science journalism, scientific communication, 
scientometrics.

Постановка проблеми. Проблема відсут-
ності конкурсу на бюджетні місця інженер-

но-технічних спеціальностях полягає не тільки 
у незначному піару навчальних закладів, але й за-
гальної низької обізнаності молоді щодо подальших 
перспектив та роботи в вищезазначених областях. 
Для переходу до практичних дій та конкретних кро-
ків щодо популяризації науки необхідно спочатку 
ознайомитися з усіма теоретичними категоріями, 
які допоможуть окреслити ряд понять.

аналіз останніх досліджень. Питання 
популяризації науки в Україні активно вивча-
ється в Україні А. Андруховим, О. Микитюком, 
О. Іванкевичем, В. Вахнованом, С. Федушко, 
З. Лободою, Л. Кудрею та багатьма іншими, про-
те тема популяризації науки розглядається ско-
ріше з точки зору піару освітніх закладів, а не 
підтримці інженерно-технічної науки у цілому.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. З огляду на проаналізо-
вану літературу, питання популяризації науки 
турбує наукову спільноту. Проте відсутність чіт-

кої розмежованості понять та розуміння різниці 
між питаннями «наукова комунікація», «наукова 
журналістика» та «науковий піар» показує, що 
поняттєвий апарат потребує розгляду та вдоско-
налення з подальшим окресленням підпорядко-
ваності понять одне одному.

Мета дослідження. Мета статті – виявити 
взаємозалежність понять з предмету популяриза-
ції інженерно-технічної науки, сформувати окремо 
кожне визначення та найбільш прийнятний з точ-
ки зору сприйняття громадськістю та виявити різ-
ницю у розумінні понять серед української та сві-
тової спільноти. Для досягнення мети дослідження 
проаналізовано категорійний апарат популяри-
зації науки, а також розроблена ієрархія понять 
щодо популяризації інженерно-технічної науки.

Основний виклад матеріалу дослідження.
Поняття «наука» та «популяризація науки» 
Розуміння стану розвитку методів популяри-

зації науки в Україні залежить, передусім, від 
правових засад, визначених Законом України 
«Про науку і науково-технічну діяльність» [1].
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Наука – сфера діяльності людини, спрямова-
на на отримання (вироблення і систематизацію 
у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або 
суспільства тощо) нових знань про навколишній 
світ. Основою науки є збирання, оновлення, сис-
тематизація, критичний аналіз фактів, синтез 
нових знань або узагальнень, що описують дослі-
джувані природні або суспільні явища та (або) до-
зволяють будувати причинно-наслідкові зв’язки 
між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Загального визначення поняття «популяри-
зація науки» в українському законодавстві не-
має. Проте існує певне світове розуміння обрано-
го нами для розгляду питання. 

Популяризація науки – процес розповсюдження 
наукових знань у сучасній і доступній формі для 
широкого кола людей, які мають певний рівень під-
готовленості для отримання інформації [2, с. 224]. 
Популяризація активно вивчається в світі і демон-
струє зародковий розвиток на теренах України.

За майже останніх 30 років світових дослід-
жень щодо популяризації науки написано безліч 
статей у наукові та популярні журнали, проте 
проблемою є часте ототожнення поняття «популя-
ризація науки» з термінами «науковий піар», «на-
укова комунікація» та «наукова журналістика». 

Рівні розуміння поняття «наукова комунікація»
Наукова комунікація – це процес обміну ін-

формацією між науковцями [3, с. 85–93]. За об-
раним визначенням, наукова комунікація про-
никає всередину наукової спільноти та не має 
ніякого зовнішнього впливу на громадськість, а 
отже – не має прямої залежності від популяри-
зації науки. Проте, усе залежить від трактуван-
ня слова «комунікація» та розуміння, хто саме 
в цьому випадку є реципієнтом – отримувачем 
інформації. Якщо реципієнтом вважається ви-
ключно науковець або наукова група, то на-
укова комунікація – внутрішнє вузьке поняття. 
Якщо ж реципієнтом вважається будь-яка лю-
дина, то можна припустити, що наукова кому-
нікація – це будь-яке повідомлення наукового 
характеру, яке проходить крізь усі п’ять рівнів 
комунікації. За класифікацією Г. Лассуелла  
[4, ст. 125], комунікація має такі елементи (рис. 1).

З філософської позиції, наукова журналістика 
включає і рух для отримання нового знання, і по-
пуляризацію, і практичне використання знань 
[5, с. 412–430], а отже наукову журналістику 
можна розподілити на суто внутрішню, яка охо-
плює коло вчених та фахівців, і зовнішню – яка 
дає можливість науковцям спілкуватися з усіма 
охочими, які мають інтерес до наукових знань 
та хотіли б ознайомитися або поглибити власні 
знання з тієї чи іншої тематики.

Визначення терміна «науковий піар»
В той час, як в США та в Західній Європі ство-

рюються комерційні компанії з метою проведен-
ня наукових піар-кампаній для університетів 
та незалежних наукових лабораторій, в Україні 

не сформульовано навіть визначення поняття 
«науковий піар». 

Німецькою науковою спілкою «Wissenschaft 
im Dialog» було запропоновано таке визначення 
цього поняття: науковий піар – це один з різно-
манітних процесів взаємодії, що створює наукову 
комунікацію. Компанія розуміє піар як спосіб, 
у який інститути свідомо формують спілкування 
з партнерами за допомогою як внутрішнього, так 
і зовнішнього діалогу» [6].

Тобто, науковий піар – це піар, який застосо-
вується суто в науковій сфері, а отже, має окремі 
канали, способи та методи взаємодії з громад-
ськістю. Тобто науковий піар є підвидом піару зі 
своїми особливостями.

Поняття наукової журналістики в Україні
Поняття наукової журналістики існує хіба що 

на теренах українського інтернет-простору, проте 
не має підтверджень наукового визначення. Віль-
на енциклопедія «Вікіпедія», яка не є авторитетною 
в науковій спільноті, пропонує таке визначення 
наукової журналістики. Це «галузь журналістики, 
яка використовується для створення інформації на 
наукові теми» [7]. Тобто наукова журналістика, як 
і науковий піар, має свою специфіку у вже устале-
ній науці. Головним завданням наукової журна-
лістики є зобразити наукові факти популярно, до-
ступною мовою, не спотворюючи їх значення. 

Дискусії щодо існування наукової журналіс-
тики в Україні беруть початок з 2006 р. [8], але 
проблема недостатньої кількості власне науко-
вих та науково-популярних медіа залишається 
актуальною і сьогодні.

 Окремі вчені та журналісти порушують питання 
щодо створення єдиної системи навчання і навіть но-
вої спеціальності «Наукова журналістика». В Україні 
більш-менш розвинена неформальна наукова жур-
налістика. Незважаючи на відсутність спеціалізо-
ваних інститутів наукової журналістики, в Україні 
є компетентні спеціалісти, які пишуть виключно на 
наукову тематику та вважаються на цій підставі на-
уковими журналістами, наприклад М. Прокопенко, 
О. Петрук, В. Малинка, Е. Кравченко, О. Коваленко, 
А. Шаленко, М. Драгіна, М. Бабич та інші. 

Взаємозалежність понять, що стосуються 
популяризації науки

Розглянувши поняття «популяризація науки», 
«наукова комунікація», «науковий піар» та «на-
укова журналістика», необхідно встановити вза-
ємозалежність цих понять не менше, ніж виявити 
актуальні в наших умовах способи зацікавити мо-
лодь займатися наукою (що є основним фактором 
популяризації) та зрозуміти норми й правила, які 
мають бути обов’язковими під час публікації тих 
чи інших науково-популярних матеріалів. 

Широке поняття «популяризація науки» відріз-
няться від «наукової комунікації» тим, що популяри-
зація – це процес, тобто якась дія, яку необхідно ви-
конувати, а наукова комунікація – це поняття, яке 
показує конкретні способи проведення комунікації. 

Тобто ці поняття залежать одне від одно-
го, але вони є повністю рівноправними. 

Крім того, необхідно пам’ятати й про 
внутрішні фактори, що мають прямий 
вплив на популяризацію науки та на 
залучення молодих фахівців до її роз-
витку. Саме тому внутрішньонауковий 
піар і наукометрія – дисципліна, що ви-рис. 1. елементи комунікації за Г. лассуеллом
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вчає історію науки через численні виміри та ста-
тистичну обробку наукової інформації (кількість 
наукових статей, опублікованих у даний період 
часу, цитування тощо) [9, c. 230], і мають ваго-
мий вплив на популяризацію науки за рахунок 
підвищення рейтингів вишів. 

Власні національні мережі науковців – це 
можливість об’єднати вчених у ширше професій-
не коло, з якого можна мати доступи до будь-яких 
публікацій та наукових робіт, а також бути в курсі 
всіх нових досліджень та відкриттів. Фрагментар-
но в Україні відкриття та доробки можна просте-
жити на сайті Національної академії наук Укра-
їни [10], проте окремий сайт для мережі вчених 
та обміну науковими доробками відсутній.

Розглянуті терміни «науковий піар» та «наукова 
журналістика» – поняття, які стосуються зовніш-
нього аспекту наукової комунікації. Крім того, «на-
укова журналістика» може існувати й окремо від 
«наукового піару», і всередині останнього. Оскільки 
піар передбачає написання прес-релізів та матері-
алів для публікації, то журналістика є невід’ємною 
частиною процесу. Проте сьогодні наукова журна-
лістика – окрема галузь, яка передбачає не лише 
написання статей, а й створення фото-, відеокон-
тенту. Тож ми бачимо повну взаємозалежність по-
нять і можемо розробити схему факторів, які впли-
вають на популяризацію науки (рис. 2).

Висновки з даного дослідження та пер-
спективи. Отже, популяризація науки скла-
дається з кількох великих секторів і безлічі 
тонкощів комунікаційних процесів. Поняття 
є абсолютно новим для України, проте широко 
популярне за кордоном унаслідок вільної конку-
ренції вишів. Ми простежити взаємозалежність 

понять, розподілили їх на групи зовнішньої 
та внутрішньої наукової комунікації та сформу-
вали ієрархію, яка може допомогти зрозуміти, як 
саме і кому слід популяризувати науку системно.

Наукова комунікація

Внутрішня

Внутрішньонауковий 
піар

Наукометрія

Власне національні 
мережі вчених

Зовнішня

Науковий піар

Наукова 
журналістика

рис. 2. Ієрархія факторів популяризації науки
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пОкараННя у ВиДІ ДОВІчНОГО пОзбаВлеННя ВОлІ  
як пОрушеННя праВ люДиНи

анотація. У статті проаналізовано передбачені кримінальним законодавством України підстави звіль-
нення від покарання у виді довічного позбавлення волі. Встановлені основні недоліки у процесі застосу-
вання норм щодо звільнення довічно ув’язнених на прикладі судової практики. Розкрито невідповідність 
положень Кримінально-виконавчого кодексу України (в частині умов, що стосуються звільнення осіб від 
покарання у виді довічного позбавлення волі) Конвенції з захисту прав людини та основоположних сво-
бод. Зазначено правову позицію Європейського суду з прав людини стосовно інституту довічного позбав-
лення волі. Досліджено світовий досвід врегулювання проблеми щодо забезпечення права довічно засу-
джених осіб на можливість дострокового звільнення від відбування покарання. Запропоновані можливі 
шляхи вирішення даної проблеми в Україні.
ключові слова: довічне позбавлення волі, підстави звільнення, ЄСПЛ, порушення прав людини. 
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puNiShMENT iN ThE foRM of iMpRiSoNMENT  
foR lifE aS a violaTioN of huMaN RiGhTS 

Summary. The article analyzes the grounds for exemption from punishment in the form of life imprisonment 
provided by the criminal legislation of Ukraine. The statistics of the world ranking on the number of convicted 
persons in the form of life imprisonment and the place of Ukraine in it (in the part concerning life-sentenced 
people who "have no hope" for exemption from serving this type of punishment) are presented. The legally 
stipulated obligations of the state to the European Union and citizens of Ukraine, which establish the primary 
guarantee of observance of human rights and fundamental freedoms. The main shortcomings in the application 
of the norms for the release of daughters of incarceration on the example of judicial practice are established. 
The discrepancy between the provisions of the Criminal-Executive Code of Ukraine (in terms of the release 
of persons from the sentence of life imprisonment) of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. The key decisions of the European Court of Human Rights regarding the violation of 
the rights of the prisoners of life and the recommendations of the court for the termination of restrictions and 
restoration of such rights are analyzed The legal position of the European Court of Human Rights regarding 
the institution of life imprisonment is indicated. The world experience in solving the problem of providing the 
right of life sentenced to the possibility of early release from serving a sentence is investigated. Possible ways 
of solving this problem in Ukraine are suggested. On the basis of the analysis of issues arising from the need 
to provide lifelong prisoners with the right to early-release from serving a sentence, the need to improve the 
provisions of the Criminal-Executive Code and the Criminal Code of Ukraine has been identified.
keywords: imprisonment for life, grounds for dismissal, ECtHR, violation of human rights.

Постановка проблеми. Відповідно до 
Конституції України утвердження та за-

безпечення прав та свобод людини є головним 
обов’язком держави. 

У статті 28 Основного Закону закріплено за-
гальну норму міжнародного права: «Ніхто не може 
бути підданий катуванню, жорстокому, нелюд-
ському або такому, що принижує його гідність, по-
водженню чи покаранню» [4], проголошену у стат-
ті 5 Загальної декларації прав людини, статті 3  
Європейської конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод, статті 7 Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права [1; 2; 3]. 

Спираючись на принципи міжнародного права, 
цю норму слід оцінювати з урахуванням тлумачен-
ня статті 3 Конвенції Європейським судом з прав 
людини, який вимагає існування законодавчо пе-
редбаченої реалістичної перспективи звільнення 
засудженого до довічного позбавлення волі. 

Відповідно до практики ЄСПЛ, покарання 
за злочин у виді довічного позбавлення волі по-
рушує вищезазначені норми міжнародного пра-
ва у тому випадку, якщо держава не забезпечує 
право на звільнення від такого покарання. 

Саме така проблема існує в Україні майже 
28 років. Вітчизняне законодавство не передба-
чає достатніх підстав для застосування такого 
права. Положеннями Кримінально-виконавчо-
го кодексу України закріплені умови звільнен-
ня від покарання, що можуть застосовуватися 
до осіб, що засуджені до довічного позбавлення 
волі, але дійсність доводить, що це швидше ви-
нятки, чим правила.

Саме внаслідок такої національної практи-
ки Європейський суд з прав людини 12 березня 
2019 року у справі «Петухов проти України» од-
ноголосно ухвалив, що мало місце порушення  
ст. 3 (заборона нелюдського чи такого, що прини-
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жує гідність, поводження) Європейської конвен-
ції про права людини, тому що пан Пєтухов не 
мав перспективи звільнення і можливість пере-
гляду його довічного ув'язнення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній науці дане питання у тій чи іншій 
мірі стало предметом дослідження таких науков-
ців, як О. Беца, Н. Коломієць, І. Саленко та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Таким чином доля ви-
рішення вищезазначеної проблеми необхідно 
визначити основні шляхи забезпечення довіч-
но ув’язнених осіб на можливість дострокового 
звільнення від відбування покарання.

Мета статті. Метою даної роботи є аналіз 
підстав для звільнення від покарання у вигля-
ді довічного позбавлення волі та недоліків при 
можливості їх застосування, що породжують по-
рушення прав людини. А також дослідження сві-
тового досвіду вирішення даної проблеми.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до нещодавніх досліджень, Україна посідає перш 
місце серед 50 європейських країн за кількістю 
осіб, що отримали покарання у вигляді довічно-
го ув’язнення, але без перспективи звільнення 
(налічується 1541 особа). За цим же показни-
ком ми знаходимося на 5-ому у світі, після США 
(53290 засуджених), Кенії (3676), Таїланду (3176) 
і Аргентини (2282).

Якщо брати до уваги статистику по довічно 
ув’язнених «з перспективою» звільнення, то у де-
яких європейських країнах їх справді набагато 
більше.

Наприклад, у Сполученому Королівстві – 
8661 довічно ув’язнених, у Туреччині – 6687, у Ні-
меччині – 1953, у Росії – 1760 та в Італії – 1599 [12].

Питання реформування інституту довічно-
го ув’язнення в України неодноразово ставало 
об’єктом обговорення як зі сторони правників, 
так і з сторони суспільства. Було здійснено не 
одну спробу вирішення існуючої проблеми.

Зокрема, 27 листопада 2017 року у Верховні 
Раді України було зареєстровано Законопроект 
«Про пенітенціарну службу» № 7337, який спри-
яв би вирішенню даного питання. Але до цього 
часу він залишається не прийнятим [10].

07 травня 2018 року до Конституційного суду 
України була направлена конституційна скарга 
громадянина Тальянова Євгена Володимирови-
ча щодо відповідності Конституції ч. 1 ст. 64 та ч. 
1ст. 81 Кримінального кодексу України. Також 
27 листопада 2018 року на сторінці Офіційного 
інтернет-представництва Президента України 
було розміщено петицію № 22/048523-еп Про 
скасування довічного ув’язнення для жінок.

Але на даний час жодна ініціатива не спра-
цювала. 

Перелік підстав звільнення особи від відбу-
вання покарання визначені Кримінально-вико-
навчим кодексом України, а саме ст. 152:

– відбуття строку покарання, призначеного 
вироком суду;

– закон України про амністію;
– акт про помилування;
– скасування вироку суду і закриття кримі-

нального провадження;
– закінчення строків давності виконання об-

винувального вироку;

– умовно-дострокове звільнення від відбуван-
ня покарання;

– хвороба;
– інші підстави, передбачені законом [5].
Однією з підстав звільнення особи від відбу-

вання покарання у виді довічного позбавлення 
волі є хвороба. 

Першим рішенням, яким звільнено дові-
чно ув’язненого в Україні є рішення Апеляцій-
ного суду Вінницької області від 03 листопада 
2017 року. Відповідно до цього рішення, засудже-
ного до довічного позбавлення волі у 2002 році 
за вчинення тринадцяти епізодів умисного вбив-
ства за обтяжуючих обставин, нанесення тяжких 
тілесних ушкоджень, незаконне зберігання вог-
непальної зброї, бандитизм та розбій, Олексан-
дра Каверзіна було звільнено від відбування по-
карання у зв’язку з хворобою. 

Тобто з огляду на те, що дане положення 
спрацювало лише один раз за 26 років існування 
держави можна стверджувати, що така підстава 
звільнення для осіб засуджених довічно фактич-
но є незастосовною.

Наступним варіантом звільнення від пока-
рання у виді довічного позбавлення волі може 
бути акт помилування Президента України. Але 
умовою такого звільнення є відбуття покаран-
ня не менше 20 років. Положення про порядок 
здійснення помилування наголошує: «особи, які 
засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини 
або мають дві і більше судимостей за вчинення 
умисних злочинів чи відбули незначну частину 
призначеного їм строку покарання, можуть бути 
помилувані у виняткових випадках за наявності 
надзвичайних обставин» [9]. Європейський суд 
у справі «Петухов проти України» відзначив, що 
незрозуміло, про які саме «виняткові випадки 
та надзвичайні обставини» йдеться [6]. А отже, 
ув’язнені просто не знають, на якій підставі вони 
можуть отримати право на звільнення. 

Цей механізм має винятковий характер та не 
є реалістичною перспективою звільнення. Це 
підтвердив Європейський комітет з запобіган-
ня катуванням у доповіді про візит до України 
у 2016 році.

Також така процедура може бути простором 
для зловживань, оскільки, Комісія при Прези-
дентові України не зобов`язана пояснювати при-
чини відмови, її рішення не публічні і не підля-
гають оскарженню.

Ще однією підставою звільнення від покаран-
ня є умовно-дострокове, але вона не може засто-
совуватися у даному випадку, оскільки саме по-
няття «умовно-дострокове» містить вказівку на те, 
що в покаранні має бути визначений конкретний 
строк, що у довічному позбавленні волі не має міс-
ця. Така система довічного покарання у світі має 
назву «life without parole» – довічне позбавлення 
волі без права на дострокове звільнення.

Саме на неможливості застосування такої під-
стави для звільнення від покарання було обґрун-
товане рішення ЄСПЛ від 12.03.2019 р. за заявою 
Володимира Петухова (засудженого до відбуван-
ня покарання з 2004 року): «Пан Петухов не мав 
перспективи звільнення та можливості перегля-
ду його довічного ув’язнення. Сьогодні в Україні 
кожен довічно ув’язнений страждає, не маючи 
«права на надію» колись вийти на свободу» [6].
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На сьогоднішній день у світі спостерігається стій-
ка тенденція до відмови від покарання у вигляді 
довічного позбавлення волі. Законодавства різних 
країн по-різному вирішують це непросте питання:

А) через пряме скасування такого виду пока-
рання (Португалія, Іспанія);

Б) через створення інститутів перегляду 
та пом’якшення покарання після відбування 
певного строку (Чехія, Австрія, Шрі-Ланка);

В) заміна покарання у виді довічного позбав-
лення волі на строкове позбавлення волі внаслі-
док прояву великих заслуг таких, як: допомога 
у розкритті тяжких та особливо тяжких злочи-
нів; винайдення нововведення або технічного 
вдосконалення; прояв самопожертвування у зви-
чайному житті і роботі; прояв зразкової поведін-
ки під час боротьби з природними катастрофами 
чи ліквідації великих аварій; наявність великих 
заслуг перед державою і суспільством (КНР). 

Г) встановлення спеціальних умов для пев-
них видів злочинів чи вироків (наприклад, для 
злочинів пов’язаних з насиллям). 

Так, у рішенні Європейського суду з прав 
людини у справі «Вінтер та інші проти Сполу-
ченого Королівства» встановлено, що «…в біль-
шості країн, де покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі може бути призначено, існує 
механізм перегляду покарання після того, як 
укладений відбув певний мінімальний термін, 
встановлений законом. Такий механізм, інтегро-
ваний в рамках закону і на практиці винесення 
вироків, передбачений в законі тридцяти двох 
країн, зокрема, в Чехії, Данії, Грузії....» [8].

У справі «Ласло Магьяр проти Угорщини» 
Суд підкреслює наступне: «Якщо національне 
законодавство передбачає можливість перегляду 
довічного ув’язнення з метою його скорочення, 
пом’якшення, припинення або умовно-достроко-
вого звільнення засудженого, цього буде достат-
ньо, щоб задовольнити статтю 3 Конвенції» [7].

Судова практика України підтверджує, що 
основною перепоною припинення порушення 
прав довічників є відсутність відповідних норм 
в законодавстві. Так, в ухвалі Роменського міськ-
районного суду Сумської області від 20 червня 
2017 року суд констатував, що клопотання за-
судженого до довічного позбавлення волі про 
порушення ст. 3 Конвенції не може бути задово-
лено, оскільки суд не може «випереджувати» за-
конодавця (тобто спочатку мають буди створені 
норми щодо умовно-дострокового звільнення до-
вічно ув’язнених, і лише тоді суд зможе розгля-
дати такі клопотання) [11].

Безсумнівно ситуація, що склалася, вимагає 
негайного вирішення. Першочергово має розпо-
чатися процес щодо внесення змін до Криміналь-
ного кодексу України та Кримінально-виконав-
чого кодексу України у частинах, що регулюють 
застосування покарання у виді довічного позбав-
лення волі. 

Одним із способів вирішення проблеми може 
стати повна відмова від такого виду покарання, 
але в такому випадку доведеться змінювати вста-
новлену систему поділу злочинів за тяжкістю. 

Найбільш вдалим варіантом є впровад-
ження механізму, який забезпечить довічно 
ув’язненого правом на дострокове звільнення. 
Зокрема, доречним стала б процедура перегля-
ду призначеного покарання та можливість його 
пом’якшення. Рішення суду за результатами 
такого перегляду може бути обґрунтованим та-
кими підставами, як:

– вік та поведінка довічно ув’язненого;
– обставинами злочину, що був ним вчинений;
– факт прояву особливих заслуг.
При цьому основною умовою такого перегляду 

має бути відбуття покарання, визначений зако-
ном, мінімальний строк.

Висновки і пропозиції. Україна приєд-
навшись до Конвенції про захист прав люди-
ни та основоположних свобод, взяла на себе 
зобов’язання виконувати всі її положення. Пер-
шим кроком у сфері кримінального права стала 
відмова від смертної кари згідно до Протоколів 
№ 2 та № 11 Конвенції. Наступним щаблем має 
стати приведення національного законодавства 
у відповідність до практики ЄСПЛ у питанні 
щодо умовно-дострокового звільнення засудже-
них осіб до довічного позбавлення волі. 

Попри значний масив критики такого меха-
нізму дане право стане одним із засобів забезпе-
чення дотримання прав людини.

З винесенням рішення ЄСПЛ 12.03. 2019 року 
у справі «Петухов проти України» зміни інститу-
ту довічного позбавлення волі стало завданням 
для держави, що потребує обов’язкового вирішен-
ня. При цьому попередні коментарі КМРЄ щодо 
виконання рішень ЄСПЛ Україною свідчать про 
те, що держава проти якої винесено рішення не 
повинна його обговорювати чи вживати якихось 
додаткових механізмів до його розгляду, а має 
безумовно його виконувати.

Таким чином Україна найближчим часом 
має змінити систему довічного позбавлення волі 
з метою забезпечення дотримання прав людини, 
гарантованих КЗПЛ.
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Об’єкти праВа кОМуНальНОї ВлаСНОСтІ На зеМлю та пОДІл зеМель  
На катеГОрІї за зеМельНиМ кОДекСОМ україНи

анотація. Стаття присвячена дослідженню правового регулювання об’єктів права комунальної власності 
на землю через призму поділу земель на категорії за земельним законодавством. У статті проаналізовано 
правовий режим земель та земельних ділянок комунальної власності як власності територіальних громад, 
проблеми закріплення об’єктів земельної власності за територіальними громадами в рамках процесів де-
централізації влади та реформування місцевого самоврядування в Україні. За результатами дослідження 
встановлено, що Земельний кодекс України землі територіальних громад поділяє на категорії без класи-
фікації об’єктів права комунальної власності на землю, що у свою чергу приводить до висновку, що у пред-
меті правого регулювання права комунальної власності на землю Земельний кодекс України не має при-
кладного і практичного значення, і тому є таким, що потребує змін, суттєвих доповнень чи нової редакції.
ключові слова: власність, право комунальної власності на землю, Земельний кодекс України, земельне 
законодавство, поділ земель на категорії.
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objEcTS of public pRopERTy RiGhT To laNd aNd laNd diviSioN  
iNTo caTEGoRiES baSEd oN ThE laNd codE ukRaiNE

Summary. The article is devoted to the study of legal regulation of the objects of public property right to land 
through the division of land into categories by the land legislation. The article analyzes the legal regime of 
the land and public property land plots as local communities ownership, the problems of assigning land sites 
to local communities in the processes of power decentralization and local government reforms in Ukraine. 
The study contains a comprehensive analysis of the legal regulation of the objects of public property right 
to land. The current problems in the correlation between the norms of land, ecological and natural resource 
law of Ukraine regarding the definition of the legal regime of public property right to natural resources and 
the implementation of the owner's rights by the local self-government bodies were identified on the basis of 
the analysis of the results of general theoretical and special studies of the current state of natural resources 
ownership legal regulation. The Land Code of Ukraine divides land into categories according to a single 
criterion –their intended purpose. At the same time, in the land legislation does not provide classification of 
the objects of public property right to land and the land as an object of the public property right to land should 
be considered taking into account the existing division into categories. Art. 19 of the Land Code of Ukraine 
divides the land into categories on the basis of its economic use, field of activity of land rights legal subjects, the 
content of legal persons using the land for certain purposes, qualitative characteristics of the land. However, 
the division of land intocategories has a decisive, fundamental, sectoral function, which makes the base for 
land law science and practice. In our opinion, the current classification of local communities lands on the 
principle of division of land into categories on the basis of land purpose provided by the Land Code of Ukraine 
has no applied and practical significance, and is therefore considered to have lost itsrelevance. The study found 
that the Land Code of Ukraine in terms of legal regulation of the legal regime of public property lands requires 
changes, substantial additions or the new edition.
keywords: ownership, public property right to land, Land Code of Ukraine, land law, land division by 
categories.

Постановка проблеми. Земельний ко-
декс України земельні ділянки поділяє 

на категорії за єдиним критерієм – цільове при-
значення. Разом з тим, у земельному законо-
давстві відсутня класифікація об’єктів права ко-
мунальної власності на землю і землі як об’єкт 
права комунальної власності належить розгля-
дати із врахуванням існуючого поділу на кате-
горії. На наш погляд, класифікація земель тери-
торіальних громад за принципом поділу земель 
на категорії за ознакою цільового призначення 
у Земельному кодексі України не має приклад-
ного і практичного значення, і тому є такою, що 
втратила актуальність. 

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням проблем поділу земель на категорії 
та права власності на землю займались провідні 
українські учені: В.І. Андрейцев, А.П. Гетьман, 

В.М. Єрмоленко, П.Ф. Кулинич, А.М. Мірошні-
ченко, В.Л. Мунтян, В.В. Носік, О.О. Погрібний, 
І.В. Семчик, Н.І. Титова, М.В. Шульга та інші. 

Окремі аспекти правового режиму земель ко-
мунальної власності на землю у своїх наукових 
працях висвітлювали Г.І. Балюк, Д.В. Бусуйок, 
М.В. Воскобійник, О.А. Вівчаренко, Я.З. Гаєць-
ка-Колотило, Н.В. Ільків, І.І. Каракаш, Т.О. Ко-
валенко, Т.Г. Ковальчук, І.О. Костяшкін, А.І. Рі-
пенко, В.Є. Рубаник та інші. Однак дослідження 
співвідношення теоретичного і практичних ас-
пектів поділу земель на категорії та класифі-
кації об’єктів права комунальної власності на 
землю залишаються малодослідженими. Такі 
наукові розробки мають і методологічне значен-
ня для обґрунтування чи спростування пропо-
зицій прийняття відповідних законодавчих змін 
до правового регулювання комунальної власнос-
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ті на землю, що може стати відправною точкою 
у внесенні на розгляд Верховної Ради України 
нової редакції Земельного кодексу України.

Метою цього дослідження є комплексний 
аналіз правового регулювання об’єктів права ко-
мунальної власності на землю через призму поділу 
земель на категорії за земельним законодавством. 

Виклад основного матеріалу. Земельний 
кодекс України у ст. 19 ЗК України поділяє землі 
на категорії за ознакою господарського викорис-
тання земель, сферами діяльності суб’єктів прав 
на земельні ділянки, за змістом правосуб’єктності 
осіб, які користуються землею для певних по-
треб, якісними характеристиками земель. Од-
нак поділ земель на категорії має визначальну, 
фундаментальну, галузеву функцію, на якому 
ґрунтується наука земельного права та практика 
застосування земельно-правових норм. 

Цільове призначення не є первісним крите-
рієм поділу земель на категорії, це похідна ка-
тегорія, результат комплексного оцінювання 
об’єктивних природних властивостей і ландшаф-
тного рельєфу певної земельної ділянки чи ма-
сиву земель, який і є первісною ланкою поділу 
земель на категорії. В основу поділу земель за 
категоріями слід покласти принцип раціональ-
ності природокористування, тому у наукових 
колах вважають за необхідне пов’язати порядок 
встановлення та зміни цільового призначення 
земель з їх якісними характеристиками [1]. Під-
тримуємо таку позицію, яку вважаємо доречною 
з огляду на правовий режим земель територі-
альних громад, поділ на категорії яких варто 
пов’язувати не лише з раціональним природоко-
ристуванням, але й принципом сталого розвитку 
територій.

Розглянемо кожну категорію земель диферен-
ційовано та інтегровано з огляду на практичну 
спрямованість правозастосовних норм земельно-
го законодавства.

Землі сільськогосподарського призначення 
становлять певний обсяг угідь, що належать те-
риторіальним громадам сіл та селищ. А.В. Луня-
ченко вказує на дві правові ознаки земель сіль-
ськогосподарського призначення – надання для 
потреб сільського господарства і призначення 
для використання у сфері сільськогосподарсько-
го виробництва [2]. За змістом ст. 22 ЗК України, 
землі сільськогосподарського призначення кому-
нальної власності – це землі, що належать тери-
торіальній громаді та надані для виробництва 
сільськогосподарської продукції, здійснення 
сільськогосподарської науково-дослідної та нав-
чальної діяльності, розміщення відповідної ви-
робничої інфраструктури, у тому числі інфра-
структури оптових ринків сільськогосподарської 
продукції, або призначені для цих цілей. Надан-
ня земельних ділянок у постійне користування 
пов’язується виключно з організаційною формою 
суб’єкта господарювання – це мають бути юри-
дичні особи такі як комунальні сільськогосподар-
ські підприємства, установами та організаціями. 
Тобто, земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення комунальної власності або надані 
відповідним юридичним особам у користування, 
або перебувають у запасі. 

За загальним принципом, землі житлової 
та громадської забудови слід відносити до земель 

комунальної власності, а подекуди лунають про-
позиції землі житлової та громадської забудови 
виділити в окрему категорію земель – землі на-
селених пунктів. Поділяючи такі підходи від-
значимо, що є певні колізії, які мають бути ви-
рішені: норми земельного законодавства про цю 
категорію земель не поширюються на земельні 
ділянки під поселеннями за межами населе-
них пунктів. Вказують, що будинки та споруди 
можуть знаходитися і поза межами населених 
пунктів на землях, наданих для садівництва, 
ведення особистого селянського господарства, 
фермерського господарства, на землях рекреа-
ційного визначення, землях транспорту, оборони 
тощо [3]. Послідовним буде висновок, що в окре-
мо визначених випадках, прямо передбачених 
законодавством, землі житлової та громадської 
забудови можуть належати державі. 

Земельний кодекс України не передбачає 
можливості передачі земель природно-заповід-
ного фонду, що мають особливу цінність з кому-
нальної до приватної власності та не дає чіткого 
визначення земель іншого природоохоронного 
призначення, що у свою чергу шкодить право-
застосовній практиці. У ст. 46 ЗК України перед-
бачено, що порядок використання земель іншого 
природоохоронного призначення визначається 
законом. Таке визначення не відповідає необхід-
ній правовій регламентації, тому в законодавстві 
потрібно визнати, що правовий режим земель 
іншого природоохоронного призначення такий 
самий, як і правовий режим земель природо-за-
повідного фонду. До земель іншого природоохо-
ронного призначення можна віднести водоохо-
ронні зони, прибережні захисні смуги та смуги 
відведення. Також зауважують, що до цієї кате-
горії відносять охоронні зони, що встановлюють-
ся навколо об’єктів природно-заповідного фонду, 
водно-болотні угіддя, що мають міжнародне зна-
чення [4]. Професорка Н.І. Титова виправдано 
вказує, що можливість мати у приватній влас-
ності землі природно-заповідного фонду, іншого 
природоохоронного призначення фактично озна-
чає і можливість мати на цьому ж правовому 
титулі й ті цінні об’єкти, які знаходяться на цих 
землях, що є небезпечним і може заподіяти неви-
правданої шкоди безцінному суспільному націо-
нальному багатству країни [5]. На наш погляд, 
слід встановити вичерпний перелік земель при-
родо заповідного фонду, що належать державі 
та територіальній громаді як такі, що не можуть 
передаватись у приватну власність.

Відповідно ст. 49 ЗК України, землі оздоров-
чого призначення можуть перебувати у держав-
ній, комунальній та приватній власності, але, 
на жаль, ЗК України не виокремлює земельні 
об’єкти оздоровчого призначення, які належать 
територіальній громаді, а лише вказує, що відпо-
відно до ст. 26 Закону України «Про курорти» від 
5 жовтня 2000 року забороняється приватизація 
окремих об’єктів, при забороні приватизації яких 
заборона поширюється й на приватизацію земель 
під цими об’єктами, що дозволяє сформувати фонд 
земель територіальної громади у складі земель 
оздоровчого призначення. Вважаємо, що виправ-
даною є пропозиція передати у комунальну влас-
ність земельні ділянки в межах округу санітарної 
(гірничо-санітарної) охорони, що розташовані на 
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території громади, на які поширюється заборона 
їх передачі у приватну власність. Вказані обме-
ження стосуються земель оздоровчого призначен-
ня, що мають особливу екологічну, оздоровчу, на-
укову, естетичну та історико-культурну цінність. 
Тобто, чіткого переліку об’єктів чи передбачених 
законодавством критеріїв визначення земельних 
ділянок, які належать до земель територіальної 
громади, наразі не існує: необхідність встанов-
лення різних обмежень у процесі використання 
земель оздоровчого призначення значною мірою 
обумовлена публічними інтересами, а також об-
меженістю земель у природі й незмінністю їх 
у процесі господарської діяльності.

Аналізуючи склад земель рекреаційного при-
значення, А.Г. Бобкова вводить поняття «при-
родні рекреаційні території», під якими пропо-
нує вважати частини простору навколишнього 
природного середовища, придатні для відпочин-
ку і відновлення життєвих сил та енергії люди-
ни, використання яких можливе під час здій-
снення рекреаційної діяльності та серед яких 
виділяє зони відпочинку, курортні зони та лі-
кувально-оздоровчі зони [6]. Така класифікація 
вбачається найбільш прийнятною для розуміння 
досліджуваної категорії земель та для можливос-
ті формування фонду земель рекреаційного при-
значення, що належать територіальній громаді. 
Правовий статус таких земель вимагає окремої 
уваги, оскільки землі окремих категорій приро-
до-заповідного фонду мають, так би мовити, «по-
двійну прописку»: вони можуть бути одночасно 
землями природо-заповідного фонду і землями 
рекреаційного призначення [7]. Наявність не-
відповідностей у визначенні правового статусу 
«суміжних» категорій земель може призвести до 
правових колізій у правозастосовчій практиці 
під час визначення повноважень розпорядження 
землями рекреаційного призначення, що нале-
жать державі та територіальній громаді. Право-
вий режим «суміжних» із землями рекреаційного 
призначення категорій земель має переважне 
значенні над правовим режимом земель рекре-
аційного призначення. 

Враховуючи, що ст. 51 ЗК України окрім пе-
релічених об’єктів містить й інші об’єкти, які 
мають приватноправову природу, вбачається за 
доцільне в ЗК України визначити чіткий пере-
лік земель рекреаційного призначення, які не 
можуть належати фізичним та юридичним осо-
бам на праві приватної власності, або визначи-
ти кваліфікуючі критерії встановлення заборон, 
залишаючи суб’єктом права власності та такі 
землі територіальну громаду. Також потребує 
розширення перелік земель рекреаційного при-
значення земельними ділянками зон санітарної 
охорони, що створюються навколо особливо цін-
них земель оздоровчого призначення, відповідно 
до ст. 112 ЗК України та віднести їх до таких, що 
належать державі та територіальній громаді. 

Відповідно до ЗК України, встановлені зако-
нодавчі обмеження щодо передачі окремих зе-
мель історико-культурного призначення у при-
ватну власність. У ч. 5 ст. 17 Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» від 8 черв-
ня 2000 року передбачається, що землі, на яких 
розташовані пам’ятки археології, перебувають 
у державній власності або вилучаються (викупо-

вуються) у державну власність в установленому 
законом порядку. Слід враховувати, що відпо-
відно до Закону України «Про Перелік пам’яток 
культурної спадщини, які не підлягають прива-
тизації» від 23 вересня 2008 року приватизація 
деяких пам’яток культурної спадщини заборо-
нена, що означає неможливість передачі у при-
ватну власність відповідних земельних ділянок 
на яких такі об’єкти розташовані. Вважаємо за 
необхідне визначити в законодавстві заборону 
на приватизацію пам’яток культурної спадщини. 
Враховуючи той факт, що землі історико-куль-
турного призначення також можуть належати 
одночасно і до інших категорій земель, насам-
перед до земель природно-заповідного фонду 
та житлової і громадської забудови доцільно ви-
значити законодавчий механізм передачі таких 
земель до комунальної власності. 

Специфіка правового режиму, встановлено-
го для земель лісогосподарського призначен-
ня, знаходиться у безпосередній залежності від 
правового режиму лісів. Природно-юридичний 
зв’язок земель лісогосподарського призначен-
ня і лісів впливає також і на право власності на 
відповідні землі, які залежать від права на весь 
об’єкт. Виникнення права власності на ліс, за 
Лісовим кодексом України, пов’язано із виник-
ненням права власності на один із природних 
ресурсів – на лісову земельну ділянку [8]. Варто 
вказати, що до земель комунальної власності цієї 
категорії земель мають належати землі лісового 
фонду поза межами населених пунктів, залежно 
від локалізації природного об’єкту. Однак право-
вий режим цих об’єктів залишається невизначе-
ним. Саме тому потребують суттєвого уточнення 
об’єкти права комунальної власності на земельні 
ділянки цієї категорії. 

Згідно зі ст. 6 Водного кодексу України, води 
(водні об’єкти) є виключною власністю Україн-
ського народу і надаються тільки в користуван-
ня. Землі, зайняті територіальним морем Укра-
їни, слід розглядати як певні масиви земель 
водного фонду, що належать державі доти, доки 
не будуть «персоніфіковані» у вигляді окремих 
земельних ділянок і у такому разі ці землі слід 
вважати землями водного фонду незалежно від 
того, що вони не віднесені до земель такої кате-
горії окремим рішенням органу державної влади 
чи місцевого самоврядування. 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення ма-
ють особливий правовий режим. Відповідно до  
ч. 2 ст. 67 ЗК України землями транспорту є землі 
державної чи комунальної власності. Перелік зе-
мель транспорту комунальної власності необхідно 
розбити законодавчо регламентованим. Визна-
чення переліку земель комунальної власності за 
залишковим принципом є неприйнятним. 

Важливою правовою формою використан-
ня земель транспорту є належність їх частини 
територіальним громадам, тобто перебування 
значних земель у публічній власності. Зокрема, 
особливістю правового режиму земель авіацій-
ного транспорту є те, що до складу цих земель 
включаються не смуги відводу, характерні для 
земель залізничного та автомобільного тран-
спорту, а окремі території, зайняті різноманітни-
ми об’єктами цього виду транспорту.
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За ЗК України землі енергетичної системи 

можуть перебувати у державній, комунальній 
та приватній власності, разом з тим слід врахо-
вувати, що за ЗК України забороняється пере-
дача з державної до комунальної та приватної 
власності земель атомної енергетики. Перелік 
об’єктів електроенергетики, які не підлягають 
приватизації, затверджується Верховною Ра-
дою України за поданням Кабінету Міністрів 
України, який слід розширити земельними ді-
лянками санітарно-захисних зон, необхідність 
чого підтверджується нормами Постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження Пра-
вил охорони електричних мереж» від 4 березня 
1997 року.

Землі оборони є особливим об’єктом правового 
регулювання. Характерною особливістю земель 
оборони є те, що вони можуть перебувати лише 
у державній та комунальній власності. Закон 
України «Про використання земель оборони» від 
27 листопада 2003 року вказує, що землі оборо-
ни використовуються відповідними суб’єктами 
на титулі постійного користування, проте пе-
редбачає можливість надання таких земельних 
ділянок у вторинне користування для сільсько-
господарських потреб. Правовий статус земель 
оборони має певні особливості, які суттєво впли-
вають на відносини щодо їх використання та охо-
рони земель державної власності. Чинне зако-
нодавство регламентує ці специфічні відносини 
фрагментарно. Законодавець опосередковано 
відносить до складу земель оборони земельні ді-
лянки, які перебувають у користуванні не тільки 
Міністерства оборони, а й інших силових струк-
тур, коло яких остаточно не визначене. Одночас-
но не є визначеним склад земель оборони, які 
можуть належати на певному правовому титулі 
відповідним суб’єктам. Слід зазначити, що пра-
вовий режим земель державного кордону Укра-
їни, прикордонних земель (прикордонних смуг) 
та земельних ділянок прикордонних контрольо-
ваних районів не визначений земельним зако-
нодавством та не охоплюється досліджуваною 
категорією земель. Є необхідність в ЗК України 
визнати ці землі як такі, що належать державі 
на праві виключної державної власності. 

ЗК України не містить спеціальних положень 
щодо правового режиму земель іншого призна-
чення, визначення такого різновиду земель та їх 
складу. На думку В.І. Андрейцева, до земель, що 
не знайшли відображення у законодавчій кла-
сифікації, увійшли землі культового (церковно-
го) фонду, космічного забезпечення, державно-
го матеріального резерву, водно-болотних угідь 
та торф’яного фонду, родовищ корисних копа-
лин, мисливського фонду та підвищеної еколо-
гічної небезпеки [9]. До земель «іншого призна-
чення» можуть бути віднесені земельні ділянки, 

відведені для розміщення полігонів твердих по-
бутових відходів та земельні ділянки, що вико-
ристовуються Чорноморським флотом Російської 
федерації в Україні. 

 На наше переконання, до земель іншого при-
значення також можна віднести земельні ділян-
ки охоронюваних зон під об’єктами гідрометео-
рологічної діяльності, на підставі ст. 13 Закону 
України «Про гідрометеорологічну діяльність» 
від 18 лютого 1999 року та Постанови Кабіне-
ту Міністрів України «Про затвердження По-
рядку встановлення охоронюваних зон навколо 
об’єктів, призначених для гідрометеорологічних 
спостережень та інших видів гідрометеороло-
гічної діяльності, та режиму їх використання» 
від 11 грудня 1999 року. Також до земель цієї 
категорії варто відносити земельні ділянки охо-
ронюваних зон геодезичних пунктів на підставі 
ст. 22 Закону України «Про топографо-геоде-
зичну і картографічну діяльність» від 23 груд-
ня 1998 року та відповідно Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про Порядок охорони гео-
дезичних пунктів» від 19 липня 1999 року, адже 
вказані земельні ділянки не ввійшли до жодної 
категорії земель. 

Одним із недоліків правового регулювання 
земель іншого призначення є відсутність визна-
чення законодавцем суб’єктів права власності 
на землі «іншого призначення». Також залиша-
ються невирішеними питання правового режи-
му земель іншого призначення, які належать 
територіальним громадам на праві комунальної 
власності, критеріїв віднесення земель до даного 
виду, а також питання за яким цільовим (функ-
ціональним) призначенням необхідно здійсню-
вати їх використання. 

Висновки і перспективи. Можна підсуму-
вати, діючий поділ земель на категорії з точки 
зору регламентації земель комунальної влас-
ності за діючим Земельним кодексом України 
не відповідає реаліям сьогодення і потребує 
перегляду. Поділ земель на категорії за сучас-
ним земельним законодавством вказаний за 
ознакою суб’єктів використання земель, тери-
торіальним розташуванням земельної ділянки 
та функціональним призначенням землі. У за-
конодавчому регулюванні правового режиму зе-
мельних ділянок комунальної власності земель-
не законодавство вимагає суттєвого доповнення 
та уточнення. Доречною вбачається пропозиція 
заміни цільового призначення принципом зо-
нуванням та розроблення модельних правових 
режимів комунальної власності усіх категорій 
земель, регламентація правових режимів ко-
ристування землями територіальної громади 
в межах кожної зони та визначення змісту об-
межень прав на землю, в тому числі й права ко-
мунальної власності. 
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ОСОблиВОСтІ ВІДбуВаННя пОкараННя жІНкаМи,  
заСуДжеНиМи ДО пОзбаВлеННя ВОлІ

анотація. У статті розглянута проблема відбування покарання жінками. Визначені особливості вико-
нання покарання у виді позбавлення волі щодо засуджених жінок. Проведений аналіз основних захо-
дів по виправленню та ресоціалізації жінок. Розглянуті психофізіологічні, моральні особливості жінок, 
необхідність збереження їх зв’язку з оточуючим світом. Названі передумови розвитку насильницької зло-
чинності серед жінок, причини рецидивної жіночої злочинності. Додатково розглянуті особливості від-
бування покарання вагітними жінками та жінками, які мають дітей. Розглянуті пільги та заохочення, 
які застосовуються до жінок. Охарактеризовані умови, в яких перебувають засуджені до позбавлення волі 
жінки, в установах виконання покарань. Проаналізовані міжнародні правові документи щодо поводжен-
ня з жінками-засудженими та їх дітьми.
ключові слова: відбування покарання, позбавлення волі, засуджені жінки, ресоціалізація, установи 
виконання покарань. 
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fEaTuRES of SERviNG ThE SENTENcE by woMEN SENTENcEd To iMpRiSoNMENT
Summary. The article studies the growth of violence and stiffness among the population, including among 
women. The problem of serving women's sentences is considered. The peculiarities of execution of sentence 
in the form of imprisonment for convicted women are determined. The analysis of the main measures for 
the correction and re-socialization of women was carried out. The psychophysiological, moral peculiarities of 
women, the need to preserve their connection with the surrounding world are considered. The necessity of a 
special mechanism for overcoming the negative consequences of punishment, achieving the goal of correction, 
and, accordingly, as a general special training of the personnel of the institutions of serving the sentence, 
and the presence in their staff of specialist specialties is emphasized. The prospects for ensuring the prac-
tical implementation in Ukraine of the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners, which 
would increase the level of humanization of the system of execution of punishment, are mentioned. These are 
the preconditions for the development of violent crime among women, the causes of recurrent female crime.  
In addition, the peculiarities of serving sentences for pregnant women and women with children are considered. 
The benefits and incentives that apply to women are considered. It is proposed to resolve issues concerning the 
stay of women and children in places of detention, to decide on the legislative level through a comprehensive 
in-depth study of the problems that arise in this area, not only by the state executive bodies, but also by the 
authorities which deal with children's institutions, relevant financial institutions, health care institutions, etc. 
Characterized conditions in which prisoners are sentenced to imprisonment of women in penitentiary institu-
tions. The necessity of imposing on the administration of penitentiary institutions the obligation to explain all 
the rights to women convicted and to assist them in their implementation is indicated. For the fulfillment of 
such a duty, it is necessary to carry out continuous monitoring, as well as control over compliance with the liv-
ing conditions of convicted women and their children. Analyzed international legal documents on the treatment 
of convicted women and their children.
keywords: punishment, imprisonment, convicted women, resocialization, penal institutions.

Постановка проблеми. На сьогодні 
в Україні є дедалі більш помітним зрос-

тання насильства та жорсткості серед населення, 
у тому числі й серед жінок [1, с. 89]. З кожним 
роком все більше жінок вчиняють тяжкі та особ-
ливо тяжкі злочини, які характеризуються під-
вищеною агресивністю, і, відповідно, відбувають 
за них покарання у виді позбавлення волі. 

Чинний Кримінально-виконавчий кодекс 
України (далі – КВК України) у гл. 21 «Особли-
вості відбування покарання у виді позбавлення 
полі засудженими жінками та неповнолітніми» 
регулює питання щодо правового статусу засу-
джених жінок, закріплює для них певні пільги 
та заохочення тощо [2]. Проте ураховуючи психо-
фізіологічні, моральні особливості жінок, підви-
щену рецидивну жіночу злочинність, пов’язану 
із складнощами постпенетенціарного періоду, 
зростання таких явищ як алкоголізм, проститу-

ція тощо можна зробити висновок про необхід-
ність більш детального регулювання їх правового 
статусу та вдосконалення системи виправлення 
та ресоціалізації.

Нагальна потреба подальшого вдосконален-
ня правової регламентації відбування покаран-
ня жінками підтверджується й статистичними 
даними, звіт про які надає Генеральна прокура-
тура України [3]. 

Так, в період з січня по грудень 2018 року 
правоохоронними органами було зареєстрова-
но 126652 осіб, що вчинили злочини, серед яких 
15176 жінок, що становить близько 12% від загаль-
ної кількості, на відміну від країн Європи, де від-
соток жінок-злочинців складає лише 3-5%. До того 
ж такі відомості подаються без урахування ста-
тистичних даних з непідконтрольних Україні те-
риторій Донецької та Луганської області, а також 
з анексованої Автономної Республіки Крим. І, що 
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є не менш важливим, такі дані також не врахову-
ють латентну злочинність, яка останнім часом має 
тенденцію до зростання з різних на те причин.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти даної проблеми розглядались у ро-
ботах таких українських та зарубіжних правни-
ків, як В.В. Голіни, Ю.М. Антоняна, А.Б. Благої, 
В.А. Бадири, М.С. Басенко, М.Н. Голоднюк, І.О. Ки-
рилової, І.В. Корзуна, М.В. Стрюк, Є.В. Середи, 
Л.О. Шевченка, Ю.А. Чеботарьової, О.М. Джужи, 
О.Г. Колб, А.І. Зубкова, О.С. Міхліна, А.Е. Наташе-
ва, М.П. Мелентьєва, П.Г. Пономарьова, Г.О. Ра-
дова, А.С. Ременсона, В.І. Селіверстова та інших. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Жорстокість, занепад 
моральних цінностей, поширення алкоголізму 
та наркоманії, скрутне матеріальне становище 
населення, на жаль, стають наскрізними риса-
ми сучасного суспільства і мають прямий зв'язок 
із поширенням жіночої злочинності. Саме тому 
існування дискусійних питань та відсутність 
комплексного дослідження даної проблеми під-
креслюють актуальність нових наукових напра-
цювань у цій сфері.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження особливостей та проблем відбування 
покарання у виді позбавлення волі жінками, 
порівняння із зарубіжним досвідом та формулю-
вання заходів, спрямованих на поліпшення сис-
теми виправлення та ресоціалізації.

Виклад основного матеріалу. Необхідною 
умовою вдосконалення системи виправлення 
та ресоціалізації засуджених жінок є глибинне 
вивчення умов, які сприяли формуванню злочин-
ної поведінки, вивчення родини, яка впливає на 
формування ціннісних орієнтацій, поглядів, інте-
ресів і переконань особистості. Як показує прак-
тика, засуджені жінки зі стійкою криміногенною 
установкою, виховувались у сім’ях, де батьки 
були алкоголіками, наркоманами, і тому під час 
виправлення та ресоціалізації важливе значен-
ня має комплексний підхід до особливостей умов 
життя жінки до засудження, що дозволить ви-
брати найбільш ефективні форми попереджен-
ня злочинів. За останній період спостерігається 
зростання злочинності серед жінок, що пов’язане 
з такими явищами, як бідність, нестаток, важке 
матеріальне становище, особливо серед одиноких 
жінок з малозабезпечених родин [4].

Під час вивчення особистості засудженої 
жінки як об’єкта виправного впливу поряд 
з негативними, антигромадськими властивостя-
ми і виявами, треба також враховувати соціально- 
демографічні ознаки, соціально-психологічні, 
індивідуальні, психологічні та біологічні власти-
вості, де особливу увагу слід звертати не тільки 
на соціальні зв’язки, а й на індивідуальні озна-
ки особистості засудженої жінки. У виправних 
установах необхідно звертати увагу на риси ха-
рактеру засуджених жінок, які можуть стримати 
їх від подальших злочинів, досліджувати емоції, 
темперамент, волю та інші риси, притаманні жін-
кам. Варто виділити музичні, художні, технічні, 
артистичні, наукові, педагогічні, організаційні 
й правові здатності засуджених жінок, які можуть 
допомогти їм не втратити зв'язок із навколишнім 
світом і спростити їх соціальну адаптацію після 
відбуття покарання. 

Засудженні до позбавлення волі жінки ста-
новлять окрему специфічну категорію засудже-
них. Вони потребують особливого механізму 
подолання негативних наслідків покарання 
та досягнення мети виправлення. Більшість 
жінок характеризуються підвищеною сенситив-
ністю та емоційністю. Їх життєві цінності та прі-
оритети різняться із чоловічими. Саме тому ви-
ховний вплив на жінок має здійснюватися дуже 
професійно, з урахуванням важливості зв’язків 
жінки з сім`єю, необхідності безперешкодного 
здійснення материнських функцій [5].

Як свідчать кримінологічні дослідження піс-
ля відбуття покарання у вигляді позбавлення 
волі багато жінок стають соціально неадапто-
ваними, особливо зараз (самотність, відсутність 
житла і роботи, сімейних і родинних зв’язків, 
надії на майбутнє). Наслідком цього є рецидив 
злочинів. Через невірний підхід до виправлення 
установи відбування покарань руйнують психі-
ку жінок та їх зв'язок із зовнішнім світом. Такі 
жінки стають більш жорстокими та вдаються до 
нових злочинів без будь-якого жалю та каяття. 

Саме тому чинним КВК України передба-
чаються особливі умови відбування покарання 
жінками, вагітними жінками, матерями-году-
вальницями та жінками, що мають дітей віком 
до трьох років. Так, наприклад, статтею 141 КВК 
передбачено: «При виправних колоніях, в яких 
відбувають покарання засуджені до позбавлен-
ня волі жінки, у разі потреби організовуються 
будинки дитини. Засуджені жінки мають право 
влаштовувати в будинки дитини своїх дітей ві-
ком до трьох років. Будинок дитини при виправ-
ній колонії є дитячим закладом. У будинках ди-
тини діти перебувають під опікою адміністрації 
дитячого закладу на повному державному за-
безпеченні, їм створюються умови, необхідні для 
нормальної життєдіяльності та розвитку. Якщо 
засуджена жінка не виявила бажання прожива-
ти в будинку дитини спільно із своєю дитиною, їй 
має бути надана можливість вільно спілкувати-
ся з нею без обмежень. Не вважається обмежен-
ням спілкування жінки із своєю дитиною, якщо 
від засудженої вимагається відвідувати дитину 
у час, вільний від виконання покладених на неї 
обов'язків». А статтею 142 КВК передбачаєть-
ся наступне заохочення: «Жінкам, які сумлінно 
ставляться до праці, у разі її наявності, і додер-
жують вимог режиму, постановою начальника 
виправної колонії за погодженням із спостереж-
ною комісією дозволяється проживання за меж-
ами виправної колонії на час звільнення від ро-
боти у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до 
досягнення дитиною трирічного віку» [2]. 

Особливості правового статусу засуджених 
жінок закріплюються і міжнародними правови-
ми актами. Так, Бангкокські правила (Прави-
ла ООН щодо поводження з жінками-в’язнями 
та заходів, не пов’язаних з позбавленням волі, 
по відношенню до жінок-злочинниць, схвалені 
ГА ООН 21 грудня 2010 року, є першим міжна-
родним документом, який конкретно розглядає 
питання дітей жінок-ув’язнених. Вони пропону-
ють набір базових рекомендацій щодо поводжен-
ня з дітьми, які перебувають зі своїми матеря-
ми у в’язницях, щодо дітей, які відвідують своїх 
матерів у тюрмах, і міркувань, які повинні бути 
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прийняті до уваги при прийнятті рішень щодо 
розлучення матерів зі своїми дітьми.

Країни мають дуже різні закони щодо віку, до 
якого діти можуть залишатися зі своїми матеря-
ми у в’язниці, а також передбачають дуже різні 
умови перебування там. Правила встановлюють 
такий фундаментальний принцип, що «рішення 
дозволити дітям залишатися зі своїми матерями 
у в’язниці повинні ґрунтуватися на найвищих 
інтересах дітей. З дітьми, які перебувають зі сво-
їми матерями у в’язниці, не повинні поводитися 
як з ув’язненими». Дані положення є дуже важ-
ливими, адже зв'язок матері і дитини є одним 
з вирішальних елементів на шляху виправлення 
та ресоціалізації засуджених жінок [6, с. 45].

Важливим фактором в Україні є те, що зако-
нодавець закріплює більшість норм як право, а 
не обов’язок адміністрації, що викликає випадки 
порушення прав засуджених жінок та зловжи-
вання владою посадовими особами адміністрації. 
Про це свідчить і факт того, що жодна засудже-
на жінка, яка має дитину до трьох років, згідно 
з журналістськими розслідуваннями станом на 
2018 рік не скористалася правом мешкати за 
межами колонії. Насамперед, через відсутність 
належного роз’яснення наявності такого права 
та механізму його реалізації. 

Недоліками у законодавстві є й те, що вище-
наведені пільги поширюються на період до до-
сягнення дитиною трьох років, після чого дитину 
«забирають» від матері та їх зв'язок втрачається. 
Жінки, позбавлені можливості реалізувати свої 
материнські обов’язки, стають розлюченими, 
втрачають інтерес до навколишнього світу, впа-
дають в депресію, що унеможливлює процес ви-
правлення та ресоціалізації. 

Дослідження показують, що багато жінок-
ув’язнених є єдиними або головними опікунами 
для своїх дітей, маючи крім цього і інші сімейні 
обов’язки. Ув’язнення, навіть на короткий тер-
мін, може надавати особливо руйнівний вплив 
на жінку та її дитину, якщо вона є єдиним або 
головним її опікуном, може надовго або навіть 
назавжди зруйнувати сімейні відносини [10]. 

Висновки і пропозиції. Специфічність ка-
тегорії засуджених (емоційна враженість, не 

усвідомлення переживань на рівні підсвідомо-
го, сугестивність, властива жінкам різного віку 
та стану), потребує особливого механізму подо-
лання негативних наслідків покарання, досяг-
нення мети виправлення, а відповідно, як за-
гальної особливої підготовки персоналу установ 
відбування покарання, так і наявності в їх штаті 
спеціалістів особливої направленості [8]. 

На адміністрацію установ виконання по-
карань має бути покладений обов’язок щодо 
роз’яснення всіх прав засудженим жінкам 
та сприяння їм у їх реалізації. За виконанням 
такого обов’язку необхідно здійснювати безпе-
рервний контроль, як і контроль за дотриман-
ням умов життя засуджених жінок та їх дітей. 

Питання, які стосуються перебування жінок 
та дітей в місцях позбавлення волі, повинні ви-
рішуватися на законодавчому рівні шляхом 
комплексного глибинного вивчення проблем, які 
постають в цій сфері, не лише державними орга-
нами виконавчої системи, а й органами, що опіку-
ються дитячими закладами, будинками дитини, 
відповідними фінансовими установами, заклада-
ми охорони здоров’я та ін., що дозволить виріши-
ти такі проблеми в сукупності і довгостроково.

Доцільним також було б забезпечення прак-
тичного впровадження в Україні Правил ООН 
щодо поводження з жінками-в’язнями та заходів, 
не пов’язаних з позбавленням волі, по відношенню 
до жінок-злочинниць (Бангкокські правила), які 
згадувалися раніше, що дозволило би підвищити 
рівень гуманізації системи виконання покарання.

Створення спеціальних центрів підтримки 
та психологічної допомоги як при установах від-
бування покарання, так і за їх межами, також 
сприяло би пришвидшенню виявлення причин 
і умов жіночої злочинності та їх викорененню, 
полегшувало би соціальну адаптацію жінки у по-
стпенетенціарний період.

Отже, тільки шляхом поступового комплек-
сного реформування пенітенціарної системи із 
урахуванням апробованого досвіду зарубіжних 
країн може бути досягнута головна мета пока-
рання, а жінки, засуджені до позбавлення волі, 
зможуть повернутися у суспільство як повно-
правні його члени.
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забезпечеННя реалІзацІї праВа На ОСВІту заСуДжеНих  
ДО пОзбаВлеННя ВОлІ В україНІ та зарубІжНих країНах

анотація. У статті розглянуто особливості закріплення та можливості реалізації права на освіту засу-
дженими в Україні. Досліджено сучасний стан, виявлено основні проблеми у забезпеченні такого права, 
зокрема права на отримання вищої освіти засудженими. Висвітлено особливості здобуття вищої освіти 
засудженими до позбавлення волі у формі дистанційного навчання, так як вони фізично не можуть зна-
ходитися у закладах вищої освіти, зважаючи на законні обмеження під час відбування ними покарання 
у виді позбавлення волі. Проаналізовано роботи науковців з цього питання. Розглянуто деякі пропозиції 
щодо забезпечення консолідації потенційних студентів з числа засуджених в одній установі виконання 
покарань. Наведено основні риси дистанційного навчання засуджених. Також наведено приклади про-
ведення виховання та ресоціалізації засуджених за допомогою навчання у деяких зарубіжних країнах. 
Запропоновано шляхи вдосконалення заходів зі сприяння реалізації такого права.
ключові слова: засуджені, позбавлення волі, право на освіту, ресоціалізація, виправлення, зарубіжні країни.
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pRovidiNG ThE iMplEMENTaTioN of ThE RiGhT To EducaTioN  
of coNvicTEd pERSoNS iN ukRaiNE aNd foREiGN couNTRiES

Summary. The article deals with the fastening features and the possibilities of realization of the right to 
education by convicted persons in Ukraine. The main advantages of introducing education of convicts and its 
positive influence on their re-education are considered. The current state is investigated, the main problems in 
ensuring such right, in particular the right to receive higher education by the convicted persons, are revealed. 
From the analysis of the criminal-executive legislation of Ukraine it is clear that the right to education is not 
fixed in full, it concerns only the right to general and vocational training of sentenced persons to imprisonment, 
and higher education can be acquired only remotely (mainly by correspondence), because establishments of 
higher education in penal institutions are not created, prisoners have no opportunity to attend educational in-
stitutions. The peculiarities of obtaining higher education in prison by convicted persons in the form of distance 
learning are highlighted because they are physically unable to be in higher education institutions, due to legal 
restrictions when serving their sentence in the form of deprivation of liberty. The works of scientists on this 
issue are analyzed. Some suggestions on consolidation of potential students from convicts in one penitentiary 
institution are considered. The main features of distance education of convicts are given. Some statistics on 
the number of convicts, who are currently held in places of deprivation of liberty and obtain higher education, 
are given. The main reasons for such a small number of such persons are indicated, namely the lack of proper 
material, technical, telecommunication, financial resources, the absence of skilled workers who could help 
convicts in obtaining new knowledge, as well as the lack of desire of some convicts to acquire education. There 
are also examples of conducting upbringing and re-socialization of convicted persons in some foreign countries, 
such as USA, France, Finland, Germany and Sweden. The ways of improvement of measures to promote the 
realization of such right are proposed. 
keywords: convicted persons, imprisonment, right to education, re-socialization, reforming, foreign countries.

Постановка проблеми. Досвід багатьох 
держав, на жаль, демонструє, що пере-

бування в місцях позбавлення волі замість ви-
правлення засуджених перетворює більшість 
з них на найнебезпечніших злочинців. У зв’язку 
з цим у багатьох країнах світу докладаються ве-
ликі зусилля для вдосконалення режиму вико-
нання й відбування покарання і забезпечення 
його позитивного впливу на ув’язнених. Україна 
ж як учасниця багатьох міжнародних організацій 
та договорів також прийняла на себе зобов’язання 
щодо вживання необхідних заходів задля виправ-
лення та ресоціалізації засуджених.

Конституцією України, а саме у ч. 3 ст. 63, 
встановлено, що засуджений користується всіма 
правами людини і громадянина, за винятком 
обмежень, які визначені законом і встановлені 
вироком суду. Кримінально-виконавчим зако-
нодавством, зокрема Кримінально-виконавчим 
кодексом України (далі – КВК), визначено пере-

лік основних прав, якими наділені засуджені. 
Метою ж кримінально-виконавчого законодав-
ства є саме виправлення та ресоціалізація засу-
джених, а одним із засобів досягнення такої мети 
є загальноосвітнє і професійно-технічне навчан-
ня. Більш конкретно про право засуджених на 
освіту зазначено у ч. 1 ст. 107 КВК, а саме, що 
засуджені, які відбувають покарання у виді по-
збавлення волі, мають право одержувати освіту 
відповідно до законодавства про освіту. Про таке 
право засуджених йдеться й у міжнародно-пра-
вових актах, таких як Європейські пенітенціарні 
правила та Мінімальні стандартні правила по-
водження з ув’язненими. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Роль освіти та її вплив на засуджених виступає 
актуальним питання серед досліджень багатьох 
науковців різних галузей, таких як психологія, 
соціологія юридична психологія. Питаннями 
освіти засуджених займалися й багато право-
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знавців, зокрема Ю.В. Кернякевич-Танасійчук, 
А.В. Градецький, Ю.О. Матвєєва, О.М. Коно-
пацька, М.Ю. Чечин, О.Г. Гончаренко, Г.В. Крав-
чук, С.В. Сюр, А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова, 
О.Д. Шевченко та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Слід зазначити, що до 
прийняття в Україні КВК діяв Виправно-трудо-
вий кодекс, який був прийнятий 1970 року. Цим 
кодексом в основному було передбачено лише 
обов’язки засуджених щодо виконання та відбу-
вання лише двох видів покарань: позбавлення 
волі та виправних робіт. Чинний же КВК регу-
лює порядок і умови відбування всіх видів по-
карань, передбачених Кримінальним кодексом 
України, містить, крім переліку обов’язків, широ-
кий перелік основних прав та інтересів засудже-
них, в тому чисті й право на освіту. Але з таким 
досить стрімким темпом реформування системи 
виконання і відбування покарань в нашій дер-
жаві з метою адаптації до європейського зако-
нодавства часто виникають певні недоліки при 
реалізації нормативних положень на практиці, 
що стосується й забезпечення права на освіту за-
суджених. Адже законодавством право на освіту 
закріплено не в повному обсязі, йдеться лише 
про право на загальноосвітнє та професійно-
технічне навчання засуджених до позбавлення 
волі, а вищу освіту можуть здобувати лише дис-
танційно (переважно шляхом листування), тому 
що заклади вищої освіти в установах відбування 
покарань не створюються, у засуджених немає 
можливості відвідувати навчальні заклади.

Мета статті. Визначення особливостей за-
безпечення права засуджених на освіту в Укра-
їні та дослідження зарубіжного досвіду з цього 
питання. Встановлення шляхів подальшого вдо-
сконалення системи заходів забезпечення такого 
права та усунення можливих недоліків.

Виклад основного матеріалу. Причини 
та умови вчинення злочинів є предметом до-
слідження різних галузей сучасної науки. Ста-
тистичні дані та результати кримінологічних 
досліджень свідчать, що динаміка злочинності 
в Україні зростає [1, с. 85]. Найчастіше злочини 
вчинюють особи з низьким освітнім рівнем, адже 
саме освіта формує світогляд громадян, їхні цін-
нісні орієнтири, розуміння та сприйняття сус-
пільних і культурних норм поведінки, традицій.

Відповідно до міжнародних конвенцій засу-
джені мають таке саме право на освіту, як й інші 
громадяни. Як зазначає О.М. Конопацька, мож-
ливість здобути освіту в установах виконання 
покарань надає засудженим шанс заповнити 
прогалини у знаннях, що потім полегшує їхню 
інтеграцію у життя суспільства [2, с. 181]. Та-
кож вважають, що освіта не дасть засудженому 
повторно вдатися до вчинення злочину, оскіль-
ки підвищить вірогідність працевлаштування 
та допоможе засвоїти навички та вміння, які 
необхідні для успішного повернення до «зовніш-
нього світу».

Освіта як засіб виправлення засуджених до 
позбавлення волі є спеціально організований 
процес в інтересах людини, громадянина, сус-
пільства й держави, що здійснюється в установах 
виконання покарань. Це нормативно врегульо-
ваний, керований і контрольований активний 

процес навчання й виховання, спрямований на 
нейтралізацію негативних рис характеру та по-
дальшу соціальну адаптацію [3, с. 52]. 

Проте слід зазначити, що в законодавстві не-
має єдності щодо термінологічного визначення 
та співвідношення понять «освіта» та «навчан-
ня». Адже в одних стаття загальноосвітнє та про-
фесійне навчання визнаються засобами виправ-
лення та ресоціалізації засуджених, а в інших 
гарантується право на одержання освіти. Крім 
того, слушним є зауваження М.Ю. Чечина, що 
й у науці кримінально-виконавчого права не-
має єдності щодо визначення освіти, навчання 
та освітньої діяльності при виконанні покарання 
у вигляді позбавлення волі [4, с. 85]. Проте уза-
гальнено можна сказати, що освіта – це процес 
і результат засвоєння людиною систематичних 
знань, умінь і навичок, розвиток розуму та по-
чуттів, формування світогляду та пізнавальних 
інтересів. Освіта в цілому та освіта в місцях по-
збавлення волі не збігаються та співвідносяться 
між собою як ціле та частка [4, с. 87].

Тож, на сьогодні загальноосвітнє та професій-
но-технічне навчання застосовуються як до за-
суджених, які відбувають покарання, пов’язані 
з ізоляцією від суспільства, так і до тих, які від-
бувають покарання, не пов’язані з ізоляцією 
від суспільства. Проте проблемою залишається 
відсутність нормативного забезпечення права 
на здобуття саме вищої освіти. Дана проблема 
пов’язана, в першу чергу, з фізичною ізоляцією 
засудженого від суспільства, неможливістю зали-
шення території установи відбування покарання.

Зараз усе частіше йдеться про навчання засу-
джених спеціальностей, які їм найбільше до впо-
доби, а якщо можливо і реалізувати свої здобуті 
знання у виробничій діяльності в кримінально-
виконавчій установі. Пропонується дистанційне 
навчання або стаціонарне, за домовленістю з на-
вчальним закладом на території кримінально-
виконавчої установи. Не виключається здобуття 
засудженими вищої освіти, що має стимулювати 
позитивні тенденції щодо ресоціалізації особи 
і надасть їй більшої рішучості у пошуках своєї 
соціально-позитивної ніші у суспільному житті. 
При цьому особливий акцент робиться на дис-
танційній формі навчання [5, с. 76].

Як зазначає у своїх дослідженнях О.Д. Шев-
ченко, за результатами анкетування в Україні 
близько 87% засуджених, які мають середню осві-
ту, прагнуть здобувати вищу. Родичі засуджених 
готові здійснювати оплату за навчання, що до-
зволить раціонально використовувати технічну 
базу та знизити матеріальні витрати на осна-
щення пунктів дистанційного навчання. При 
цьому для забезпечення можливості отримання 
засудженими до позбавлення волі вищої освіти 
передумовою може послужити консолідація по-
тенційних студентів з числа засуджених в одній 
установі виконання покарань [6, с. 34].

Дійсно, вирішення цієї проблеми саме таким 
способом було б досить ефективним. Але на сьо-
годні реалізувати це дуже складно, потребує чи-
мало фінансових, фізичних та інших ресурсів. 
А в подальшому при можливості вступу таких 
засуджених до вищих навчальних закладів, які 
вони забажають обрати, також виникнуть труд-
нощі, адже це, в першу чергу, пов’язано саме 
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з неможливістю залишати територію установи 
відбування покарання та з обранням місця такої 
консолідації.

Слід також зазначити, що за дистанційною 
формою навчання здобувають освіту у вищих на-
вчальних закладах лише 25 осіб, які тримаються 
у місцях позбавлення волі, серед них: 2 особи засу-
джені до довічного позбавлення волі; 6 осіб навча-
ються у вищих навчальних закладах на бюджет-
ній основі; 19 осіб – на контрактній основі [7, с. 20].

Як слушно зазначає О.В. Гальцова, така неве-
лика кількість осіб, що навчаються, спричинена 
тим, що в чинному законодавстві нормативно не 
визначений порядок і механізм здобуття вищої 
освіти, зважаючи на те, що така особа перебуває 
в ізоляції від суспільства. Окрім того, відсутній 
механізм організації навчального процесу для 
здобуття вищої освіти особами, засудженими до 
позбавлення волі, який визначається безпосеред-
ньо вищими навчальними закладами [8, с. 251].

Дистанційна технологія дає змогу вчитися на 
денній формі навчання, заочно й екстерном, від-
повідно до соціально-психологічного стану та мо-
рально-правового становища студентів-засудже-
них. Навчання засуджених до позбавлення волі 
здійснюють за дистанційною формою, відповідно 
до Положення про дистанційне навчання, за-
твердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 25.04.2013 р. № 466.

А.В. Градецький виділяє наступні позитивні 
риси дистанційного навчання засуджених: 

– забезпечує рівні з іншими громадянами мож-
ливості здобуття освіти, що повністю відповідає 
реалізації відповідного конституційного права;

– надає засудженим додаткову гарантію на 
вибір професії, що підвищує ймовірність їх пра-
цевлаштування після звільнення;

– припускає можливість займатися в зручний 
час, в зручному місці і режимі, що не перешкоджає 
застосуванню основних засобів виправлення;

– відводить на вивчення дисципліни нерегла-
ментований відрізок часу, що в умовах місць по-
збавлення волі набуває якісно нового значення;

– при дотриманні певних правил допускає 
спілкування через мережі зв’язку з іншими учня-
ми і викладачами, що, з одного боку, дає їм змогу 
деякою мірою змінити обстановку, відчути себе 
повноправними громадянами, а з іншого – усві-
домити своє становище, тим самим знижуючи 
ймовірність вчинення злочинів у майбутньому;

– при використанні телекомунікаційних тех-
нологій дає засудженим можливість здобути 
вищу освіту практично в будь-якій географічній 
точці без відвідування ВНЗ і безпосереднього 
контакту з викладачами;

– створює можливість продовжити навчання 
після звільнення [3, с. 53].

Тож, як бачимо, дистанційне здобування ви-
щої освіти можливе і в цілому несе досить по-
зитивний характер та вплив на засуджених, і, 
тим самим, забезпечує здійснення виправлення 
та ресоціалізації засуджених.

Вважаємо за доцільне також звернути ува-
гу на зарубіжний досвід забезпечення засудже-
ним права на одержання освіти. Розвинені єв-
ропейські країни також надають можливість 
ув’язненим здобувати не тільки середню, а 
й вищу освіту. У ряді міжнародних актів перед-

бачено можливість виїздів за межі виконавчих 
установ, в тому числі у зв’язку з навчанням. 

Пропонуємо розглянути особливості забезпе-
чення права на освіту засудженим у таких кра-
їнах, як США, Франція, Фінляндія, Німеччина 
та Швеція.

У США система освітньої пенітенціарної по-
літики ґрунтується на децентралізації, що пе-
редбачає, крім федеральних і в’язниць у штатах, 
наявність місцевих і приватних в’язниць. Найпо-
ширенішими програмами ресоціалізації у місцях 
позбавлення волі США є психологічні послуги, 
освіта, шкільні та університетські програми, про-
фесійна підготовка, участь у релігійних групах, 
участь у промисловому виробництві і сільсько-
господарських роботах. Всім учням в центрах 
професійної підготовки протягом усього терміну 
навчання виплачується стипендія [9, с. 77].

У Франції навчання у школі обов’язкове. 
Основну турботу щодо професійної підготовки 
бере на себе організація GRЕТА системи націо-
нальної освіти, а також різні приватні та громад-
ські організації. Щорічно до 28000 засуджених 
проходять курси навчання, з них 800 і більше осіб 
отримують вищу освіту в різних вузах країни на-
вчаючись стаціонарно, крім того, до 3000 вчаться 
заочно [9, с. 77].

Фінляндія. Тюрми мають можливість давати 
різнобічну професійно-технічну і загальну осві-
ту. Близько 10% ув’язнених щодня проходять 
навчання. Засудженим у Фінляндії законодав-
чо надано право вибору: праця або навчання 
в робочий час. У тюрмі можна підготуватися до 
складання іспитів для вступу до університету 
і продовжити в ньому освіту. Ув’язнені жінки 
цієї країни можуть також отримувати вищу про-
фесійну або заочну освіту. Іспити для вступу 
до університету і сесії можна складати в тюрмі.  
За відсутності необхідної літератури в тюремній 
бібліотеці в ув’язнених є можливість придбава-
ти книги в освітніх установах або громадських  
бібліотеках [10, с. 144].

У Німеччині виконання кримінальних по-
карань перебуває у компетенції Міністерства 
юстиції ФРН і регламентується федеральним за-
коном, що набрав чинності з 1 січня 1977 р. Од-
нією із земель, що домоглася найбільших успіхів 
у справі ресоціалізації засуджених до позбавлен-
ня волі, є Північний Рейн-Вестфалія, де меш-
кають близько 18% населення всієї Німеччини. 
У кримінально-виконавчих установах ФРН осно-
вні засоби, які сприяють ресоціалізації злочин-
ців, – це загальноосвітнє та професійне навчання 
і продуктивна праця. Кримінально-виконавчий 
кодекс ФРН зобов’язує засуджених, котрі не за-
кінчили основну школу, відвідувати відповідні 
заняття у спеціальній школі. Також передбаче-
но, що засуджений має право відвідувати в робо-
чий час заняття, курси підвищення кваліфікації, 
навчатися заочно і брати участь в інших освітніх 
заходах. Засуджені можуть отримати і вищу осві-
ту. Для цього всі охочі, хто має право на вступ до 
ВНЗ, відбувають покарання в тюрмі закритого 
типу Гельдерн і навчаються заочно в університе-
ті м. Хагена [11, с. 15].

Професійна освіта засуджених у Німеччині 
організовується спільними зусиллями адміні-
страції тюрем, федеральних комітетів із праці 
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тується на потреби вільного ринку робочої сили. 
При цьому адміністрація тюрем, у першу чергу 
відкритого типу, планує закінчення професій-
ного навчання таким чином, щоб воно збіглося 
із закінченням строку покарання, надаючи за-
судженому можливості відразу після звільнен-
ня нормально включитися в життя суспільства 
[10, с. 143].

У Швеції створено всі необхідні умови для до-
ступу засуджених до освіти, хоча лише в деяких 
тюрмах в ув’язненого є можливість використову-
вати інформаційні технології. Тому дистанційне 
навчання у Швеції тільки починає свій розвиток 
і поки що рідко застосовується в пенітенціарних 
установах. Успішно діє програма індивідуально-
го підходу. Так, для ув’язненого розробляється ін-
дивідуальна програма навчання з урахуванням 
його певних потреб, котра може продовжуватися 
після того, як ув’язнений звільниться [10, с. 144].

Отже, і зарубіжних країнах процеси виправ-
лення та ресоціалізації засуджених пов’язані, 
в першу чергу, з їх освітою. Тому необхідно взяти 
приклад цих країн для вдосконалення нашої на-
ціональної кримінально-виконавчої системи. 

Висновки і пропозиції. Здобуття вищої 
освіти засудженими – один із важливих факторів 
зниження криміногенності в суспільстві, запобі-
гання рецидиву злочинів, сприяння ресоціаліза-
ції та адаптації засуджених у суспільстві після 
їх звільнення. Здобута під час позбавлення волі 
вища освіта значно полегшить засудженому пра-
цевлаштування після звільнення.

Проте в нашій державі на сьогодні існує ряд 
недоліків при реалізації відповідних заходів. Це, 

насамперед, відсутність належних матеріаль-
них, технічних, телекомунікаційних, фінансових 
ресурсів, відсутність кваліфікованих працівни-
ків, які могли б сприяти засудженим у здобуван-
ні нових знань, а також і відсутність бажання 
у деяких засуджених здобувати освіту. Тому має 
бути індивідуалізований підхід щодо спонукан-
ня таких засуджених до навчання, державою 
мають бути належно закріплені заходи щодо 
сприяння вихованню та навчанню засуджених 
на законодавчому рівні, а особливо, мають бути 
забезпечені умови щодо практичної реалізації 
таких приписів.

Можна сказати, що в Україні такий напрям 
ресоціалізації тільки розпочав свою роботу 
й потребує розробки як науково-методичного, так 
і законодавчого аспектів. Загальною проблемою 
здобуття вищої освіти засудженими є відсутність 
єдиного законодавчого механізму та організацій-
них засад, відповідних навчально-методичних 
матеріалів щодо навчання такої категорії осіб 
[3, с. 53].

Досвід зарубіжних країн свідчить, що держава 
відіграє велику роль у забезпеченні реалізації пра-
ва на освіту засуджених до позбавлення волі, а саме 
дає можливість навчатись, як заочно так і стаціо-
нарно. Вітчизняному законодавцю варто звернути 
увагу на набутий зарубіжний досвід щодо можли-
вості навчання засуджених у вищих навчальних 
закладах, внести необхідні зміни до законодавства 
й розробити механізми його впровадження.

Тому маємо надію, що такий, хоча й повіль-
ний поки, розвиток освіти, зокрема вищої, у пе-
нітенціарних установах в подальшому набере 
обертів і принесе ефективні результати.
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криМІНальНа ВІДпОВІДальНІСть за жОрСтОке пОВОДжеННя  
з тВариНаМи В україНІ та зарубІжНих країНах

анотація. Необхідність захисту тварин від жорстокого поводження визнана на міжнародному рівні.  
Європейська конвенція про захист домашніх тварин 1987 р. визнає наявність у людини морального 
обов’язку перед тваринами, вказує на цінність домашніх тварин для суспільства, а також на те, що люди-
ну і цих тварин пов’язують особливо тісні зв’язки. Жорстокість відносно тварин завдає шкоди не лише їм. 
Такі дії порушують громадську моральність, за умови їх вчинення в присутності малолітніх дітей розви-
вають у них жорстокість, агресію, байдужість до страждань живої істоти, сприяють формуванню садист-
ських нахилів. Суспільна небезпека такого поводження полягає також у тому, що вона часто є чинником 
вчинення багатьох інших злочинів і правопорушень проти життя та здоров’я людини. Слідча і судова 
практика свідчать, що багато з тих, хто вчинив тяжкі злочини проти людини, починали зі знущання над 
тваринами. Одним з актуальних питань розвитку кримінально-правової науки в Україні є аналіз про-
блем кримінальної відповідальності за злочини проти громадської моральності. Жорстоке поводження з 
тваринами є одним з питань, які найменше вивчалися науковцями в галузі кримінального права. У стат-
ті проводиться аналіз суворості кримінального покарання за жорстоке поводження з тваринами. Про-
аналізовано, яким чином жорстоке поводження з тваринами регулюється закордонним законодавством, 
зокрема, які передбачені види покарання, їх співрозмірність з вчиненим діянням. 
ключові слова: захист, тварини, жорстоке поводження, відповідальність, покарання.
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cRiMiNal liabiliTy foR aNiMal abuSE iN ukRaiNE aNd foREiGN couNTRiES
Summary. The multitude of human history has already established a direct link between the cultural and 
moral level of society and the attention it pays on issues of mercy and animal protection. The animal world is 
one of the components of the extra natural environment, national the wealth of Ukraine, a source of spiritual 
and aesthetic enrichment and education of people, the object of scientific research, as well as an important 
basis for obtaining industrial and medicinal raw materials, food products and other material values.The need 
to protect animals from cruel treatment is recognized internationally. The European Convention for the Protec-
tion of Animals of 1987 recognizes that humans have a moral obligation to animals, points to the value of do-
mestic animals for the community, and the fact that the person and these animals are linked particularly close 
links. Cruelty to animals does not only harm them. Such actions violate public morality, provided that they are 
committed in the presence of young children, they develop cruelty, aggression, indifference to the suffering of 
living beings, and contribute to the formation of sadistic inclinations. The social danger of such behavior is also 
that it is often a factor in the commission of many other crimes and offenses against human life and health.  
Investigator and court practice show that many of those who committed serious crimes against humanity began 
with abusive behavior over animals. One of the topical issues of the development of criminal law in Ukraine is 
the analysis of the problems of criminal liability for crimes against social morality. Cruelty to animals is one 
of the issues that is least studied by scientists in the field of criminal law. The article analyzes the severity of 
criminal punishment for ill-treatment of animals. It is analyzed how cruel treatment of animals is regulated 
by foreign law, in particular, which provides for types of punishment, their coherence with the committed act.
keywords: protection, animals, cruel treatment, responsibility, punishment.

Постановка проблеми. Багатотисячна іс-
торія людства вже довела прямий зв’язок 

між культурним і моральним рівнем суспільства 
та тією увагою, яку воно приділяє питанням ми-
лосердя і захисту тварин. Необхідність захисту 
тварин від жорстокого поводження визнана на 
міжнародному рівні. Європейська конвенція про 
захист домашніх тварин 1987 р. визнає наявність 
у людини морального обов’язку перед тварина-
ми, вказує на цінність домашніх тварин для сус-
пільства, а також на те, що людину і цих тварин 
пов’язують особливо тісні зв’язки. Одним з акту-
альних питань розвитку кримінально-правової 
науки в Україні є аналіз проблем кримінальної 
відповідальності за злочини проти громадської 
моральності. Жорстоке поводження з тваринами 
є одним з питань, які найменше вивчалися на-
уковцями в галузі кримінального права.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У теорії кримінального права і кримінології пи-
таннями охорони тваринного світу займалися 
такі науковці: Т.С. Бакуніна, Ю.С. Богомягков, 
С.Б. Гавриш, К.Ю. Гаєвська, Р.С. Гізатуллін, 
Е.Н. Жевлаков, Б.Н. Звонков, О.С. Колбасов, 
А.В. Куліченко, Ю.С. Кулик, В.К. Кудрявцев, 
В.В. Лазарєв, Н.А. Лопашенко, І.І. Лобов, В. Ф. Ло-
макіна, Ю.І. Ляпунов, В.О. Морозова, В.О. Навроць-
кий, В.С. Нерсесянц, В.Я. Тацій та ін. Існують пра-
ці зарубіжних науковців: дисертації І.І. Лобова, 
статті К.Ю. Гаєвської, О.В. Богатової, В.С. Мірош-
ніченко, О.В. Саратової, і вітчизняних науковців 
(І.А. Головко, статті Р.В. Вереши, О. Кондратьєвої, 
В. Копиляна, В.В. Кузнєцова, О.О. Шуміла) були 
присвячені переважно розгляду кримінально-пра-
вових і кримінологічних питань жорстокого пово-
дження з тваринами, і написані багато років тому.
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Виділення не вирішених раніше час-

тин загальної проблеми. Враховуючи велику 
кількість публікацій, цій проблематиці так і не 
було присвячено необхідної уваги серед вчених, 
науковців, а головне – законодавця. Оскільки 
з кожним роком кількість вчинюваних злочинів 
відносно тварин зростає, а співрозмірність між 
вчинюваним діянням та передбаченою кримі-
нальною відповідальністю далека від того, щоб 
досягти мети загальної та спеціальної превенції. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є аналіз суворості кримінального покарання за 
жорстоке поводження з тваринами. Зокрема, 
яким чином жорстоке поводження з тварина-
ми регулюється закордонним законодавством, а 
саме, які передбачені види покарання, їх спів-
розмірність з вчиненим діянням.

Виклад основного матеріалу. Питання охо-
рони тварин від жорстокості в сучасних реаліях 
не є суто міркуваннями про захист суспільної мо-
ральності або довкілля. Жорстокість щодо тварин 
спричиняє формування в злочинців почуття бай-
дужості до страждань живих істот, відтворення 
кримінальної активності та загострення духовної 
кризи. Відповідно до ч. 2 ст. 59 Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС, Україна зобов’язалася 
досягти порозуміння з ЄС стосовно стандартів 
утримання й поводження з тваринами. 

Рівень злочинності щодо жорстокого пово-
дження з тваринами в середньому становить 
49 облікованих кримінальних правопорушень на 
рік, рівень судимості – 11 осіб на рік. Показники 
коефіцієнта злочинної інтенсивності коливаються 
в межах 0,05-0,2 злочину, а коефіцієнта злочинної 
активності – 0,03-0,09 злочинця на 100 тис. насе-
лення. Основні кількісні і якісні показники жор-
стокого поводження з тваринами офіційної кри-
мінально-правової статистики відбивають лише 
стан обліково-реєстраційної дисципліни в орга-
нах охорони правопорядку України, а не реальні 
обсяги та форми поширення в суспільстві цього 
небезпечного, масового феномена. Основний ма-
сив облікованих кримінальних правопорушень 
становить діяння, передбачене ч. 1 ст. 299 КК 
України (90%), яке вчинене з хуліганських мо-
тивів (57,0%). Іноді (15,8%) жорстоке поводження 
з тваринами супроводжується додатковою квалі-
фікацією за ст. 296 КК України (хуліганство); тра-
пляються також поодинокі випадки кваліфікації 
в сукупності зі ст. 185 КК України (крадіжка),  
ст. 186 КК України (грабіж) і ст. 263 КК України 
(незаконне поводження зі зброєю, бойовими при-
пасами або вибуховими речовинами). 

Шуміло О.О. у своїй дисертаційній роботі на 
підставі опитування експертів робить висновок 
про високий рівень латентності жорстокого по-
водження з тваринами. На думку більшості екс-
пертів у галузі зоозахисту (35,1%), реєструється 
лише один із десяти тисяч випадків жорстокого 
поводження з тваринами [1].

Доведено, що інтегруючою морально-психо-
логічною рисою осіб, які жорстоко поводяться 
з тваринами, є їхня підвищена вразливість до ста-
ну фрустрації, прагнення змістити накопичену 
агресію з фрустрованої потреби на тварину з ме-
тою самоствердження, розширення автономії сво-
го «Я» за рахунок підкорення собі життя іншого 
створіння. До поширених специфічних емоційно-

вольових рис належать такі: відсутність емпатії, 
підвищена тривожність, ригідність, імпульсив-
ність, злопам’ятство й потайливість, вразливість 
у міжособистісних стосунках, цинічно-байдуже 
ставлення до тварин як малоцінної форми життя.

Відповідно до ч. 1 ст. 299 КК України, жор-
стоке поводження з тваринами, що відносять-
ся до хребетних, у тому числі безпритульними 
тваринами, що вчинене умисно та призвело до 
каліцтва чи загибелі тварини, а також нацько-
вування тварин одна на одну чи інших тварин, 
вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, 
публічні заклики до вчинення діянь, які мають 
ознаки жорстокого поводження з тваринами, а 
також поширення матеріалів із закликами до 
вчинення таких дій – караються арештом на 
строк до шести місяців або обмеженням волі на 
строк до трьох років. Редакція статті від 2017 року 
є порівняно суворішою, оскільки з санкції було 
вилучено штраф, додано ч.3, а за вчинення дій 
передбачених ч. 2, 3 тепер застосовується позбав-
лення волі навіть до 8 років. Слід зазначити, що 
Українське кримінальне законодавство (включ-
но до часу внесення до Кримінального кодексу 
України 1960 р. такої норми) не містило статті, 
що передбачала б кримінальну відповідальність 
за жорстоке поводження з тваринами. В біль-
шості випадків йдеться про право власності, а 
кримінальна відповідальність наступала за по-
шкодження або знищення майна (тварин). Зви-
чайно, за посягання на власність передбачалися 
суворіші санкції. Крім того, поряд із зазначе-
ними видами покарань застосовувалися й інші, 
також суворіші види покарань, – наприклад, ви-
гнання з поселення, різні види страти та різни 
види калічення.

Схожі види покарань містять, наприклад, 
ст. 521-1 КК Франції де санкція передбачає 
«позбавлення волі на строк два роки та штра-
фу 200 000 франків; у вигляді додаткового по-
карання суд може «накласти заборону на право 
володіння твариною остаточно чи з правом по-
новлення»; ст. 245 КК Російської Федерації – 
санкція передбачає «за ч. 1 – штраф у розмірі до 
вісімдесяти рублів або у розмірі заробітної плати 
або іншого доходу засудженого за період до шес-
ти місяців, або виправні роботи на строк до од-
ного року, або арешт на строк до шести місяців;  
за ч. 2 – штраф у розмірі від ста тисяч до трьохсот 
тисяч рублів або у розмірі заробітної плати або 
іншого доходу засудженого на період від одного 
року до двох років або позбавлення волі на строк 
до двох років»; § 222 КК Австрії – санкція перед-
бачає «позбавлення волі строком до одного року 
або грошовий штраф у розмірі до 360 денних ста-
вок»; ст. 237-1 КК Республіки Молдова – санкція 
передбачає «штраф у розмірі до тридцяти міні-
мальних заробітних плат»; ст. 264 КК Киргизь-
кої Республіки – санкція передбачає «штраф 
у розмірі від п’ятдесяти до ста мінімальних мі-
сячних заробітних плат або громадські роботи на 
строк від ста двадцяти до ста п’ятдесяти часів, 
або арешт на строк до шести місяців»; ст. 577 КК 
Туреччини – санкція передбачає «легкий грошо-
вий штраф»; ст. 451 КК Ізраїлю – санкція перед-
бачає «тюремне ув’язнення»; також розділом VI 
«Про знищення тварин» КК Бельгії – санкції 
передбачають «за ст. 538 – тюремне ув’язнення 
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від трьох місяців до двох років та штраф від 
двадцяти шести франків до трьохсот франків;  
за ст. 540 – (відповідно до ч. 1) тюремне ув’язнення 
від одного до шести місяців та штраф від п’ятдесяти 
франків до трьохсот франків; (відповідно до ч. 2) 
тюремне ув’язнення від восьми днів до двох міся-
ців та штраф від двадцяти шести франків до ста 
франків; (відповідно до ч. 3) тюремне ув’язнення 
від п’ятнадцяти днів до трьох місяців та штраф 
від п’ятдесяти до двохсот франків; за ст. 541 – тю-
ремне ув’язнення від восьми днів до трьох місяців 
та штраф від двадцяти франків до двохсот фран-
ків або тільки одне з цих покарань»; ст. 259 КК 
Грузії – санкції передбачають «за ч. 1 – штраф 
або виправні роботи на строк до одного року;  
за ч. 2 – штраф або позбавлення волі на строк до 
двох років»; ст. 310 КК Литовської Республіки – 
санкція передбачає «публічні роботи або штраф, 
або арешт, або позбавлення волі на строк до од-
ного року»; ст. 195-1 КК Естонської Республіки – 
санкція передбачає «арешт або позбавлення волі 
на строк до одного року»; ст. 282 КК Республіки 
Сан-Марино– санкція передбачає «арешт першого 
ступеню або у вигляді поденного штрафу другого 
ступеня...»; ст. 28.03 КК штату Техас Сполучених 
Штатів Америки – передбачає штрафні санкції 
за карні діяння які спричинили шкоду відносно 
худоби, биків, коней, овець, свиней, кіз, худоби 
або птахів екзотичних порід; або дикої природи, 
які визначені у ст. 63.001 Кодексу охорони парків 
та дикої природи; ч. 2 ст. 341 КК Китаю – санк-
ція передбачає «позбавлення волі на строк до 
трьох років, короткостроковий арешт, нагляд або 
штраф» тощо [2].

Висновки і пропозиції. Отже, санкції кри-
мінально-правових законодавчих актів перелі-
чених країн, в яких встановлено кримінальна 

відповідальність за жорстоке поводження з тва-
ринами, свідчать, що світова спільнота приді-
ляє підвищений інтерес до цієї проблематики. 
Законодавчо закріплюючи відповідальність за 
цей злочин, види та строки покарань, віддає пе-
ревагу саме арешту, обмеженню волі та позбав-
ленню, як це передбачено і ст. 299 КК України. 
Однак у ч. 1 цієї статті не вказано в санкціях 
нижньої межі покарань, а це веде до можливого 
порушення принципу справедливості призна-
чення покарання, що означає адекватне враху-
вання суспільної небезпеки злочину та відповід-
ність покарання обставинам вчинення злочину 
та особі винного. Редакція статті від 2017 року 
є порівняно суворішою, оскільки з санкції було 
вилучено штраф, додано ч. 3, а за вчинення дій 
передбачених ч. 2, 3 тепер застосовується позбав-
лення волі навіть до 8 років. Виходячи з цього 
розуміємо, що певні кроки щодо превенції зро-
блені, однак існують проблеми з притягненням 
до кримінальної відповідальності. Норми вдо-
сконалені, однак відсутність їхньої реалізації 
зводить до мінімуму досягнення мети загальної 
та спеціальної превенції. 

На нашу думку, законодавець вдосконалив 
матеріальну частину, зробивши санкцію ч. 2  
ст. 299 КК суворішою, чим навіть у Китаї, однак 
через проблеми з процесуальною реалізацією 
в сучасних українських реаліях зміни торкнули-
ся лише паперу, наразі відсутні загальна та спе-
ціальна превенції, що призводить до виникнення 
проблем моральності суспільства загалом, а особ-
ливо неповнолітніх зокрема. Виходячи з цього, 
необхідно, щоб правоохоронні органи більш сер-
йозніше ставилися до норм матеріального права, 
зокрема ст. 299 КК, щоб вдосконалення з паперу 
були реалізовані в житті. 
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ІНФОрМацІйНІ техНОлОГІї як ВизНачальНий ІНСтруМеНт  
ФОрМуВаННя МОДелІ еФектиВНОГО ДержаВНОГО упраВлІННя

анотація. У статті розкрито сутність категорії ефективності державного управління через складові елемен-
ти ефективного державного управління як факторів, що визначають його зміст та орієнтованість. Відповідні 
чинники окреслюють головне покликання держаного управління – задоволення потреб суспільства. З огляду 
на це, порушено питання пошуку дієвих інструментів щодо налагодження взаємозв’язків між державою та 
громадянами (у тому числі особами без громадянства), суб’єктами господарювання та суспільством у цілому. 
У статті досліджено роль та вплив інформаційних технологій та інформаційного забезпечення як інструменту 
для діалогу між державою та суспільством для визначення ефективності державного управління. Представ-
лено модель державного управління з позиції дієвості та практичності, оперативності та відкритості.
ключові слова: ефективність державного управління, правова культура, інформаційні технології, 
електронне урядування, кабінет виборця.
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iNfoRMaTioN TEchNoloGiES aS a dETERMiNiNG iNSTRuMENT  
foRMaTioN of ModEl of EffEcTivE public adMiNiSTRaTioN

Summary. In the article reveals the essence of the category of efficiency of public administration through the 
components of effective state governance as factors that determine its content, content and orientation. Therefore, 
for the acquisition of characteristic features of efficiency, public administration should combine the appropriate 
set of elements to provide an effective and efficient management mechanism. Relevant factors should outline 
the main purpose of the state administration – to meet the needs of society. Therefore, the presented elements 
of the model of effective public administration are highlighted in terms of ensuring the fundamental rights and 
freedoms of man and citizen. This idea should be the core, the center and the basis for determining any areas of 
activity in this area. After all, ultimately, public administration is what is carried out by man for the sake of man. 
Defining governance in terms of its three components, such as quality legislation, highly competent professionals 
and the public sphere, their legal culture, awareness and education, and is a prerequisite, however, the result of 
the efficiency of public administration. In view of this, the issue of finding effective tools for establishing relations 
between the state and citizens (including stateless persons), business entities and society as a whole has been 
raised. The article investigates the role and influence of information technology and information provision as an 
instrument for implementing a dialogue between the state and society to determine the effectiveness of public 
administration. Thus, information of the public administration will bring the highest quality level of the organi-
zation, combined with effective legislation, competent managers and specialists in this field of legal consciousness 
and culture will ensure the effectiveness of public administration in general. The formation of an appropriate 
model of public administration focuses on a combination of factors that define public administration as effective in 
a single integrated system and provide simplification and effectiveness of the relationship between the state and 
society through the creation of a single information space and the introduction of effective information technolo-
gies. The presented model is considered from the standpoint of efficiency and practicality, efficiency and openness.
keywords: the efficiency of public administration, legal culture, Information Technology, e-government, 
Cabinet voter.

Постановка проблеми. Важливим момен-
том у дискусіях щодо розбудови держави 

й досі залишається питання ефективності дер-
жавного управління, зокрема щодо пошуку нових 
шляхів, впровадження світового досвіду моделей 
ефективного публічного управління та необхіднос-
ті зміни існуючих методів управління. Однак, усі 
ці питання зводяться до необхідності визначення 
ефективності державного управління. Визначаль-
ним фактором слугує питання складових елементів, 
які впливають на визначення такої ефективності, а 
також інструментів, які забезпечують таке ефектив-
не державне управління в практичній діяльності. 

Зважаючи на це, наразі, одним з найважливіших 
елементів, і водночас фактором, визначення ефек-

тивності державного управління є пошук та впро-
вадження інструментів налагодження діалогу між 
органами влади та громадянами, організаціями 
задля задоволення потреб суспільства та держави. 
Тож, питання розширення інформаційного просто-
ру та збільшення інформації генерує актуальність 
питання щодо впровадження інформаційних техно-
логій у сферу управлінської діяльності, що є засобом 
взаємодії органів влади та суспільства.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Значну увагу цьому питанню присвячували такі 
вчені як В. Авер’янов, В. Алексєєв, О. Андрійко, 
Г. Атаманчук, В. Бакуменко, Г. Гадзало, В. Куйбі-
да, Ю. Куц, М. Недюха, В. Нерсесянц, Н. Мельтю-
хова, Л. Прокопенко, В. Шаповал, І. Розпутенко, 
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В. Філіповський, В. Цвєтков, А. Сиротин, О. Гнат-
цова, Н. Нижник, Г. Лелікова, Т. Церковна, О. Го-
лобуцький, О. Шевчук та ін.

Виділення раніше невирішених проблем. 
Наразі, визначення ефективного державного 
управління можливе лише через його складові 
елементи, що його наповнюють. Однак, зважаючи 
на вагомість таких елементів, які в кінцевому ре-
зультаті мають представляти собою єдину систему, 
їх впровадження можливе лише з врахуванням ін-
формаційного простору, який складається при вза-
ємодії органів публічної влади та суспільства. Тож, 
роль конкретних інформаційних технологій слід 
розглядати у двох аспектах, що слугуватиме прак-
тичним інструментом формування та забезпечен-
ня моделі ефективного державного управління.

Метою дослідження є розкриття сутності 
ефективності державного управління через сис-
темні складові, які його визначають та розкриття 
змісту вагомості ролі інформаційних технологій як 
інструментів, за допомогою яких забезпечується 
здійснення ефективного державного управління.

Виклад основного матеріалу. Спроба зна-
йти єдиний критерій визначення ефективності 
державного управління досі залишається акту-
альною, що можна пояснити переплетінням бага-
тьох чинників у цій сфері, серед яких: політичні, 
економічні, соціальні, культурні, етнічні, технічні 
тощо. Водночас, найголовнішим серед них явля-
ється людський фактор, адже саме по собі держав-
не управління здійснюється людиною і заради 
людини. Тому ефективне державне управління 
являє собою єдину систему, первісною та кінцевою 
ціллю якої є її направленість на людину. 

Таким чином, слід стверджувати, що створен-
ня моделі ефективного державного управлін-
ня можливе лише шляхом сприйняття його як 
системи, у центрі якої завжди інтереси людини. 
Зважаючи на це, логічно постає ряд наступних 
питань щодо того, які ж складові елементи скла-
дають відповідну систему. Однак, наразі, все 
більший інтерес виникає до пошуку інструмен-
тів, що змушують ці складові визначати відпо-
відне управління дійсно як ефективне.

Так, аналізуючи значні наукові та практичні 
напрацювання, можна дійти прийти до висно-
вку, що модель системи ефективності державного 
управління базується на трьох основних складових.

Першим елементом цієї системи є законодав-
ство, що врегульовує питання державного управ-
ління суспільними процесами та розглядається 
як невід’ємний інструмент й атрибут ефектив-
ного державного управління, тож, зважаючи на 
це, беззаперечно має бути достатньо «якісним» 
та має чітко виконувати роль свого покликання.

Правовий закон – це адекватне вираження пра-
ва в його офіційному визнанні, всеобов’язковості, 
визначеності та конкретності, необхідних для ді-
ючого позитивного права [1, с. 18]. 

Як зазначає В.В. Цветков, «право встановлює 
і стимулює мірило людських вчинків, забезпечує со-
ціально-політичну, психологічну та організаційну 
направленість управлінського діяння, закріплює 
нормативно-оформлену директивну основу управ-
ління, визначає права та обов’язки (компетенцію) 
державних органів, їх структурних підрозділів і по-
садових осіб, встановлює правильне співвідношен-
ня між суб’єктом повноважень і відповідальністю 

апарату управління, закріплює найбільш раціо-
нальний процес управлінської діяльності, підтри-
мує належну організованість і дисципліну учасни-
ків управлінського процесу. Право вказує не лише 
на те, що і як має зробити суб’єкт управління, не 
лише встановлює допустиму та можливу поведін-
ку, встановлює контури управлінських рішень, але 
й визначає у значній мірі їх зміст» [7, с. 85–86].

У цьому аспекті право виступає як базис, на 
якому будуються інші елементи цієї системи. 
Цей факт є незаперечним, адже саме право за-
кладає основи на якій формуються державно-
управлінські процеси, визначеність та врегулю-
вання яких встановлюються законодавством. 

При цьому слід зауважити, що для того щоб ре-
алізувати своє покликання, право має відобража-
ти цінності суспільства, які в загальному вигляді 
виходять із загальновідомих фундаментальних 
прав людини, та бути направленим на забезпе-
чення механізму їх втілення та реалізації. 

Отже, така роль права дозволяє розглядати його 
з позиції вагомого критерію ефективності державно-
го управління, а отже автоматично й визначального 
інструмента задоволення інтересів людини, так, як 
найважливішим фактором законодавства у цьому 
випадку є його відповідність потребам суспільства 
та цінностям, його актуальності через необхідність, 
можливість та здатність врегулювати саме ті питан-
ня, які стоять у цей час перед людством, його сво-
єрідна «придатність», адже в іншому випадку воно 
втрачає свій сенс. Це першочергова умова якісного 
законодавства, його ефективності, а отже й ефек-
тивності державного управління у цілому.

Другий елемент системи ефективності держав-
ного управління зводиться до компетентності ор-
ганів владних повноважень (державних службов-
ців та посадових осіб місцевого самоврядування). 

Норми права в кінцевому рахунку самі не реа-
лізуються, їх реалізує людина. Право саме по собі 
не є ефективним чи неефективним, воно стає та-
ким у процесі ціленаправленої діяльності [7, с. 87].

Слід зауважити, що самі по собі правові норми 
в теорії не мають ніякої ефективності, якщо не імп-
лементовані в практику державного управління. 
Для виключення ситуації «правової недієвості» не-
обхідно передбачити належний механізм реаліза-
ції правових норм, центральним елементом якого 
виступає людський ресурс. Державне управління 
здійснюється людиною заради людини, тому не 
можна не брати до уваги той фактор, що завдяки до-
статньо кваліфікованим державно-управлінським 
кадрам, їх високій компетентності та професійній 
неупередженості можливе дотримання та забезпе-
чення виконання закону, реалізація законодавства 
та втілення на практиці права. Це в свою чергу ви-
значає цінність такої інституції та необхідність її 
функціонування, адже лише через неї можна впро-
вадити право в реальну дієвість. Та важливим мо-
ментом при цьому є не лише необхідність, а можли-
вість якісного втілення законодавства. 

У цьому контексті питання ефективності дер-
жавного управління доцільно розкривати через 
категорійно-понятійний комплекс «інституціо-
нальна спроможність», під якою розуміється 
спроможність виконання органом державної 
влади владних повноважень разом з повним об-
сягом функціональних завдань державної діяль-
ності, які покладені на цей орган законодавством 
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з визначеним ресурсним забезпеченням для їх 
виконання, застосовуючи відповідні механізми 
державного управління, які встановлені в його 
предметній сфері діяльності.

Інституціональна спроможність органу (орга-
нізації) або системи органів та організацій щодо 
впровадження державної політики і виконання 
у повному обсязі функцій державного управлін-
ня включає (передбачає): 

– повноту законодавчої бази, що врегульовує ді-
яльність і правовідносини у визначеній сфері за-
провадження політики або державного управління; 

– розвинену і достатньо повну структуру по-
вноважних органів, організацій (інституцій), а 
також інфраструктури, що разом через встанов-
лені законодавством ефективні механізми дер-
жавного управління здійснюють реалізацію дер-
жавної політики;

– сприятливість до впровадження політики 
(управління) її суб’єктів, а також наявність від-
повідних умов на об’єктах реалізації політики; 

– компліментарність формальної складової 
(законодавство) і неформальної складової (орга-
нізаційна культура, поведінка, мотивація люд-
ського персоналу, що здійснює діяльність у сфері 
запровадження політики);

– релевантне завданням та функціям органу 
ресурсне забезпечення його діяльності [2, с. 63].

Тож, з позиції впливу на інтереси людини, ком-
петентність органів владних повноважень відігра-
ють вагому роль, адже від неї залежить належне 
втілення права в життя, починаючи від самої роз-
робки правової норми, і закінчуючи належною 
реалізацією її на практиці. Таким чином, ефек-
тивність державного управління можливе лише 
якісним застосуванням якісного законодавства.

Під третім елементом системи ефективності 
державного управління представлена правова 
культура та правосвідомість суб’єктів державно-
го управління.

Правова культура людина є передумовою не 
лише розуміння правових явищ, а й усвідомлен-
ня на загальнолюдських правових цінностей.

Зважаючи на це, людина починає розуміти 
цінність права, виховує повагу до нього та сум-
лінне ставлення, чим забезпечує повагу до себе, 
своїх прав, прав інших громадян та держави в ці-
лому. Окрім того, такий рівень правосвідомості 
гарантує відповідний рівень своєрідної безпеки, 
адже людина певною мірою гарантує правомір-
ність своєї поведінки та дій, і в свою чергу очікує 
щодо себе такої ж поведінки від інших людей.

Однак, визначальним фактором формування 
правосвідомості та правової культури є належ-
ний рівень обізнаності законодавства та право-
вого виховання.

Як стверджує А.С. Сиротін, правова ідеологія 
сприяє виробленню правової політики держави, 
визначенню перспектив розвитку національної 
системи права, пріоритетних напрямів сфери пра-
вового регулювання, планування правотворчої ді-
яльності органів держави шляхом обґрунтування 
прийняття, зміни чи відміни конкретних право-
вих актів, вироблення правової позиції суб’єктів 
права, формування поваги до права тощо [6, с. 15].

Будучи вищою формою осягнення правової 
дійсності, правова ідеологія покликана утвер-
джувати соціальну якість як людську, соціальні 

стандарти життя як загальнолюдські, цивілі-
заційні, нормативний порядок як визначальну 
складову соціального порядку, процесу соціаль-
них змін, динаміки розвитку [5, с. 352].

Зважаючи на це, стає досить зрозумілим 
вплив відповідних чинників на людину, що ві-
дображається у можливості людини відчути свою 
цінність як частини суспільства та держави в ці-
лому. Свій вплив людина реалізує через належ-
не ставлення до законодавства та інших людей, 
чим забезпечує відповідний правопорядок та без-
пеку в суспільстві та державі, що й створює пе-
редумови для сильної держави в цілому. Таким 
чином, правова культура та правосвідомість є ва-
гомим чинником для забезпечення ефективності 
державного управління, та при цьому правову 
культуру та правосвідомість може забезпечити 
лише ефективне державне управління.

Отже, можна прийти висновку, що викладені 
вище складові елементи державного управління 
в єдину систему визначають його як ефективне. 
Однак, лише інструменти, які формують взаєм-
ний діалог між державою та суспільством можуть 
забезпечити його дієвість та ефективність. Тож, 
наразі, такими інструментами, які б зумовили 
та забезпечили впорядкування інформаційного 
простору, на якому й базується відповідна вза-
ємодія призводить до виникнення потреби впро-
вадження інформаційних технологій у цій сфері.

Як зазначає С. Єсімов, у системі державних ор-
ганів і в управлінській процесах інформаційні тех-
нології виступають сполучними ланками, що забез-
печує взаємодію й інтеграцію всіх рівнів і елементів 
системи та виконання нею всіх функцій [3, с. 29].

Інформаційні технології виступають своєрідним 
ключовим елементом до розв’язання проблем забез-
печення ефективності державного управління, так 
як представляють собою своєрідний інструмент, за 
допомогою якого складові елементи моделі держав-
ного управління дійсно можуть забезпечувати його 
ефективність. Адже, за допомогою впровадження 
інформаційних технологій в публічне управління 
забезпечується єдність інформаційного простору. 

Зважаючи на існування «Національної про-
грами інформатизації» головною метою якої 
є створення необхідних умов для забезпечення 
громадян та суспільства своєчасною, достовірною 
та повною інформацією шляхом широкого вико-
ристання інформаційних технологій, передба-
чається, що інформаційні технології на сьогодні 
є тим засобом за допомогою якого втілюється ідея 
орієнтованості на людину та забезпечується за-
доволення державою потреб суспільства. 

Так, використання інформаційних технологій 
забезпечить головні пріоритетні ознаки публіч-
ного управління щодо відкритості, доступності 
та оперативності.

Міжнародний досвід таких провідних країн, 
як США, Естонія, Англія, Німеччина, Фінлян-
дія, Сінгапур результативно переконує у тому, 
що використання інформаційних технологій 
у публічному управлінні (державного та місце-
вого рівнів) значно підвищує його ефективність.

Тож, впровадження інформаційних техноло-
гій в Україні потребує їх втілення, враховуючи 
два головних аспекти:

– інформаційно-технічне забезпечення діяль-
ності між органами державної влади;
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– використання інформаційних технологій як 
діалогу та засобу взаємовідносин між органами 
влади та суспільством.

Щодо першого аспекту, то впровадження ін-
формаційних технологій задля взаємодії органів 
публічної влади забезпечувало б оперативність 
вирішення відповідного питання, з одного боку, 
хоч і потребувало високих технологічних розро-
бок, та все ж в кінцевому результаті забезпечило 
скорочення часового ресурсу. 

Вагомим досягненням, у цій сфері була б роз-
робка та впровадження єдиного порталу взаємо-
дії органів влади на державному та місцевому 
рівні, що дозволить врегулювати оперативну 
співпрацю між органами.

Що стосується другого аспекту, то все більшої 
актуальності набуває концепція електронного 
урядування. Е-уряд, як стверджує Кондратен-
ко О.Ю., як концепція здійснення управління 
державою є елементом масштабних перетворень 
в інформаційному суспільстві. Зокрема, останній 
має бути єдиною точкою доступу до одержання 
офіційних джерел, інформації й послуг, що до-
зволить громадянам різко знизити затрату часу 
на виконання стандартних операцій [4, с. 69].

Так, створення особистих кабінетів громадян 
дозволить оперативно та результативно вирішити 
значну кількість проблем як на рівні індивідуаль-
них послуг, так і вирішення більш глобальних пи-
тань державного рівня. Прикладом такої ситуації 
може слугувати функціонування на сьогодні «Кабі-
нету водія», за допомогою якого особа може отрима-
ти інформацію та необхідні їй послуги. Тож, на ана-
логічній практиці доцільним було б впровадження 
«Кабінету виборця», щоб забезпечило більшу гаран-

тію реалізації громадянами свого конституційного 
права обирати та зменшило б рівень абсентеїзму.

Таким чином, інформатизація сфери публіч-
ного управління впровадить максимально якіс-
ний рівень її організації, що в поєднанні з дієвим 
законодавством, компетентними управлінцями 
та фахівцями у цій сфері, їх правовою свідомістю 
і культурою забезпечить ефективність державно-
го управління в цілому. 

Висновки і пропозиції. Отже, визначаючи 
ефективність державного управління, приходи-
мо до висновку, що її визначальними систем-
ними чинниками є складові: законодавство, що 
врегульовує питання державного управління 
суспільними процесами, компетентність персо-
налу органів владних повноважень і правова 
культура та правосвідомість суб’єктів держав-
ного управління. У моделі їх взаємодії розкри-
вається взаємовизначеність цих складових, а 
також людиноцентричний їх характер разом із 
спрямованістю на задоволення суспільних інте-
ресів щодо розбудови розвиненої соцільно-орієн-
тованої держави. Впровадження інформаційних 
технологій у публічну сферу забезпечить орієн-
тованіть на людину та її потреби, шляхом від-
критого та доступного діалогу й взаємодії між 
органами державної влади та суспільством, що 
забезпечить формування та забезпечення моделі 
ефективного державного управління.

Подальші наукові розвідки пов’язуємо з роз-
робленням механізмів моніторингу ефективності 
державно-управлінських процесів за ключовими 
показниками кожної з її визначальних складо-
вих та інформаційних технологій у сфері дер-
жавного управління. 
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анотація. Статтю присвячено дослідженню стану забезпечення якості вищої освіти в Україні. Наведено 
характерні ознаки державного управління якістю вищої освіти в Україні та світові концептуальні підходи 
до європейських моделей оцінки якості вищої освіти. На підставі результатів анонімного опитування, про-
веденого у період з 15 листопада по 24 грудня 2018 р., в якому в якому взяли участь 269 респондентів різного 
віку та з різних країн, висвітлено основні проблеми забезпечення якості вищої освіти в Україні; запропо-
новано визначення поняття «якість вищої освіти» та визначено пріоритетні напрями удосконалення дер-
жавного управління забезпеченням якості вищої освіти в Україні в контексті євроінтеграційних процесів.
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public awaRENESS of ThE NEcESSiTy of hiGhER EducaTioN qualiTy 
aSSuRaNcE iN ukRaiNE: SocioloGical aNalySiS

Summary. The article is devoted to the study of higher education quality assurance conditions in Ukraine.  
The typical characteristics of higher education quality public administration in Ukraine and the world 
conceptional approaches to European higher education quality assessment models are given. The characteristic 
features and problems of the state quality management of higher education in Ukraine are presented. In order 
to study the status of the higher education quality in Ukraine from November 15, 2018 to December 24, 2018 an 
anonymous sociological survey was conducted in which 269 respondents from all ages and from different 
countries took part. The study showed that the problem of ensuring the quality of higher education in Ukraine 
is very important. Most respondents (59%) believe that in Ukraine the quality of higher education is medium. 
According to the results of the survey, the current problems of the development of higher education in Ukraine 
and the first steps that need to be taken, to solve them were identified. The definition of the quality of higher 
education is offered. The priority directions of improving the higher education quality assurance in Ukraine 
in the context of European integration processes are determined, namely: development and improvement of 
regulatory, organizational, scientific, methodological, financial and other documents on the functioning of the 
higher education quality assurance system; creation of independent accreditation institutions; establishing 
cooperation with the best world universities; use of modern information and communication technologies and 
means of training, strengthening the material and technical base of the educational process and others.
keywords: higher education, higher education quality assurance, survey, European integration, quality.

Постановка проблеми. Сьогодні система 
вищої освіти в Україні переживає новий 

етап свого розвитку, пов’язаний з активними про-
цесами інтеграції нашої країни до світового на-
вчального простору. Досягнення в освітній сфері 
сприяють росту якісних показників в усіх інших 
сферах життєдіяльності суспільства. На даному 
етапі сфера вищої освіти має ряд проблем, серед 
яких вагоме місце займає забезпечення якості 
вищої освіти. Оновлення системи вищої освіти 
шляхом запровадження ефективних інструмен-
тів забезпечення якості вищої освіти є надзви-
чайно актуальним для України в контексті євро-
інтеграції. 

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Окремі аспекти обраної теми дослідження 
знайшли своє відображення у багатьох науко-
вих працях. Зокрема сутність поняття якості ви-
щої освіти обґрунтовано у працях В. Лугового, 
В. Максимової, Ю. Романенко, Н. Селезньової, 
О. Чемерис. Питання забезпечення якості вищої 
освіти в Україні та Європі досліджували В. Ан-
друщенко, С. Домбровська, В. Малиновський, 
М. Кісіль, С. Ніколаєнко, О. Поступна, С. Шев-
ченко та ін. Входження України до європей-
ського освітнього простору досліджували вчені 

А. Завгородній, І. Золотарьова, С. Калашніко-
ва, Т. Козарь, Т. Кристопчук, В. Паламарчук, 
У. Парпан, Х. Сєбкова та багато інших. 

Виділення не вирішених раніше завдань 
і частин загальної проблеми. Не зважаючи на 
наявність значної кількості публікацій щодо роз-
витку системи забезпечення якості вищої освіти 
в Україні та у зв’язку із динамічним розвитком 
системи вищої освіти та недостатнім ступенем 
розробки нормативно-правового та науково- 
методичного забезпечення якості освіти, сьогодні 
вимагає подальшого розвитку дослідження пи-
тань, пов’язаних із розвитком і комплексною роз-
робкою інноваційних підходів до вдосконалення 
забезпечення якості вищої освіти України під 
впливом глобалізаційних та євроінтеграційних 
процесів.

Мета статті полягає у визначенні пріори-
тетних напрямів удосконалення державного 
управління забезпеченням якості вищої освіти 
в Україні в контексті євроінтеграційних процесів 
шляхом оприлюднення результатів анонімного 
опитування щодо дослідження сучасного стану 
забезпечення якості вищої освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу. Для забез-
печення якості освіти в Україні необхідне прове-
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дення широкого спектра реформ у цій галузі, що 
дасть змогу випускникам закладів вищої освіти 
(далі ЗВО) України становити гідну конкурен-
цію світовим та європейським спеціалістам. Од-
ним із шляхів досягнення визнання якості під-
готовки наших фахівців слід вважати поєднання 
новітніх здобутків світової системи освіти з тра-
диціями української вищої школи.

Державне управління якістю вищої освіти 
в Україні характеризується такими ознаками: 
відсутністю чіткої нормативно-правової бази 
та стандартів, які б регламентували управління 
якістю вищої освіти; формалізацією процедур лі-
цензування та акредитації, відсутністю спеціаль-
них агенцій з акредитації; відсутністю ефективної 
системи контролю якості діяльності ЗВО; недо-
статнім фінансуванням ЗВО; відсутністю крите-
ріїв оцінювання якості діяльності ЗВО тощо.

Наявність цих проблем потребує негайного 
вирішення. Враховуючи напрацювання вчених, 
можна сказати, що європейські моделі оцінки 
якості вищої освіти переважно поділяють такі 
світові концептуальні підходи:

– утвердження пріоритету оцінки «спожива-
ча» над оцінкою «виробника»;

– комплексний розгляд проблеми якості через 
створення ключових елементів (освітніх стандар-
тів, оцінки досягнень незалежними організація-
ми, автономії освітніх закладів та ін.);

– визначення рейтингу ЗВО, враховуючи такі 
основні параметри: як репутація в суспільстві, 
вступний конкурс, науковий потенціал профе-
сорсько-викладацького складу, фінансові ресур-
си закладу, задоволеність здобувачів вищої осві-
ти якістю та організацією навчального процесу, 
задоволеність роботодавців якістю підготовки 
фахівців;

– поєднання внутрішньої та зовнішньої оцінки;
– використання оцінки як засобу звітності 

та як засобу сприяння розвитку навчального за-
кладу;

– проведення моніторингу якості на націо-
нальному та міжнародному рівнях як основи для 
прийняття управлінських рішень;

– тенденція до використання єдиної терміно-
логії, що сприяє покращенню міжнародної кому-
нікації як між національними системами вищої 
освіти, так і між різноманітними освітніми про-
філями (програмами підготовки) [1, с. 398; 2].

З метою дослідження стану якості вищої осві-
ти в Україні у період з 15 листопада по 24 груд-
ня 2018 року автором було проведено анонімне 

соціологічне опитування. Респондентам було за-
пропоновано відповісти на 15 запитань відкри-
того та закритого типу. Опитування проводилося 
у мережі Інтернет за допомогою соціальних ме-
реж та електронної пошти. Анкету було створе-
но за допомогою популярного інструменту для  
онлайн-опитувань Survio (веб-адреса: survio.com). 
Компанія зареєстрована у Чехії. Даний сервіс 
офіційно функціонує з квітня 2012 року. Він 
є безкоштовним, пропонує багато готових ша-
блонів анкет. Користувацький інтерфейс доволі 
простий. Ідеально підходить для бізнесу, неко-
мерційних організацій, освітніх установ та осо-
бистого користування.

 Загалом в опитуванні взяли участь 269 рес-
пондентів різного віку з різних областей України 
та інших країн. Зокрема: віком до 20 років – 13%; 
20-30 років – 45%; 30-40 років – 24%; 40 років 
і вище – 18%. Більша половина опитаних остан-
ніх пів року проживає в м. Івано-Франківську 
та Івано-Франківській області. Також в опиту-
вання взяли участь респонденти з Київської, 
Львівської, Чернівецької, Харківської, Терно-
пільської, Херсонської, Запорізької, Черкаської, 
Житомирської, Закарпатської, Луганської, Ми-
колаївської, Одеської, Волинської, Рівненської, 
Дніпропетровської областей; та респонденти 
з Польщі, Чехії, Литви, Великобританії, Канади 
та США. Що стосується освіти респондентів – то 
всього 2% опитаних мають середню освіту; 30% – 
вищу незакінчену (є студентами) та 68% мають 
вищу освіту.

Відповідаючи на запитання про важли-
вість проблеми забезпечення якості вищої осві-
ти в Україні, 66% респондентів обрали варіант 
«дуже важлива», 30% – «важлива, але існують 
проблеми, що потребують нагального вирі-
шення», і по 2% обрали варіанти «другорядна» 
та «важко сказати».

Більшість респондентів вважає, що в Укра-
їні середній рівень якості вищої освіти – 59%. 
Приблизно однакова кількість визнають висо-
кий (19%) та низький (15%) рівні якості вищої 
освіти. Що стосується рівня якості вищої освіти 
ЗВО, який закінчували або в якому навчаються 
респонденти, – то 7% опитаних обрали варіант 
«дуже високий» та всього 2% – «дуже низький». 
Цікавим є те, що загальний рівень якості вищої 
освіти в Україні респонденти оцінили як «серед-
ній», а рівень якості вищої освіти у ЗВО, який 
вони закінчували / в якому навчаються – біль-
шість оцінила як «високий» (49%). У таблиці 1 ві-

Таблиця 1 
результати відповідей на запитання «як Ви оцінюєте рівень якості вищої освіти  

в україні загалом?» та «як Ви оцінюєте рівень якості вищої освіти, яку здобуваєте / 
здобували у Вашому закладі вищої освіти?»

Варіант відповіді
«як Ви оцінюєте рівень 

якості вищої освіти в україні 
загалом?»

«як Ви оцінюєте рівень якості 
вищої освіти, яку здобуваєте / 

здобували у Вашому зВО?»
Дуже високий (5) 0% 7%

Високий (4) 19% 49%
Середній (3) 59% 35%
Низький (2) 15% 7%

Дуже низький (1) 4% 2%
Важко сказати 3% 0%

Джерело: розроблено автором
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дображено результати відповідей респондентів 
на ці запитання у відсотковому співвідношенні. 

Позитивними є результати відповідей на за-
питання «Чи Ви працюєте / плануєте працюва-
ти за спеціальністю?». 67% опитаних відповіли: 
«так»; 18% – «ні» та 15% «важко сказати».

Далі респонденти повинні були відповісти на 
запитання: «На Вашу думку в Україні функціо-
нує достатня кількість закладів вищої освіти?». 
Як показали результати опитування, 41% рес-
пондентів вважає, що в Україні функціонує до-
статня кількість ЗВО. На два відсотки більше, 
43%, вважають, що їх занадто багато; 4% опита-
них вважає, що ЗВО в Україні замало та 12% рес-
пондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Оскільки в Україні вже кілька років поспіль 
вступ до ЗВО проводиться за результатами зо-
внішнього незалежного оцінювання, анкета міс-
тила питання стосовно такого процесу вступу. 
Більшість респондентів (46%) підтримують таку 
систему вступу; 37% вважають її доцільною тіль-
ки для певних спеціальностей; 9% не підтриму-
ють взагалі та 8% вагаються.

Наступні два запитання анкети пов’язані із 
визначенням основних проблем щодо розвитку 
вищої освіти в Україні та шляхів їх вирішення. 
Респонденти мали можливість обрати кілька 
відповідей. До основних проблем щодо розвитку 
вищої освіти в Україні опитуванні віднесли на-
ступні: низький рівень підготовки абітурієнтів 
та їх слабка зацікавленість у здобутті якісної 
вищої освіти (15%); невідповідність викладан-
ня та структури освіти вимогам ринку праці 
(14%); застарілі навчально-методичні матеріа-
ли та слабка матеріально-технічна база (14%); 
невизнання дипломів більшості вітчизняних 
закладів вищої освіти на міжнародному ринку 
праці (13%); низький рівень якості вищої осві-
ти порівняно із світовим рівнем (12%); низька 
заробітна плата викладачів (11%); корумпо-
ваність викладацького складу закладу вищої 
освіти (6%); відсутність уніфікованої системи зо-
внішнього та внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти (5%); низький професійний рівень 
викладачів (5%); недосконале нормативно-пра-
вове забезпечення у сфері забезпечення якості 
вищої освіти (3%) та інше (2%). Можна сказати, 
що визначені проблеми пов’язані з питаннями 
реформування системи вищої освіти, недостат-
нім фінансуванням ЗВО та системи вищої освіти 
загалом; слабкими комунікативними зв’язками 
та спів-працею між зацікавленими сторонами 
освітнього процесу (абітурієнти, викладачі, май-
бутні роботодавці тощо).

З-поміж запропонованих варіантів першочер-
гових кроків, які необхідно здійснити для покра-
щення якості вищої освіти в Україні, найчастіше 
респонденти обирали наступні: налагоджувати 
співпрацю з кращими світовими університетами 
та запозичувати міжнародний досвід щодо покра-
щення якості вищої освіти (13%); боротися з усіма 
проявами корупції (11%); підвищити заробітну 
плату викладачам (11%); залучати потенційних 
роботодавців щодо вирішення проблем якості 
вищої освіти (11%); використовувати новітні ін-
формаційно-комунікативні засоби та методи на-
вчання (10%); зміцнювати матеріально-технічну 
базу ЗВО (10%); стимулювати наукову діяльність 

ЗВО (8%); підвищувати конкурентоздатність ви-
пускників ЗВО на ринку праці (8%); прийняти 
єдину систему забезпечення якості вищої освіти 
на зовнішньому та внутрішньому рівнях (7%); 
зменшити кількість ЗВО (7%); вдосконалити 
нормативно-правову базу у сфері забезпечення 
якості вищої освіти (3%) та інше (1%).

Далі респонденти повинні були відповісти, 
хто на їхню думку в першу чергу відповідальний 
за забезпечення якості вищої освіти в Україні? 
Анкета містила чотири варіанти відповідей, які 
потрібно було розмістити у порядку спадання за 
рівнем відповідальності. Так, на першому міс-
ці більшість респондентів розташувало варіант 
«Держава», далі – «Суспільство загалом»; «ЗВО» 
та «Викладачі та здобувачі вищої освіти».

Останні два запитання анкети були відкри-
того типу. Спершу респонденти повинні були 
назвати асоціацію, яку викликає у них фраза 
«якісна вищі освіта». Серед найпопулярніших 
результатів можна виділити такі асоціації: ком-
петентність, конкурентоздатність / конку-
рентоспроможність, затребуваність, перспек-
тивність, працевлаштування, професіонал, 
професіоналізм, фахівець, знання, вміння, ква-
ліфікація, практичне застосування знань, ста-
жування, наука, розвиток, хороша робота, ви-
сокий заробіток, відсутність корупції, успіх, 
добробут, якість життя, сильна держава, за-
можне суспільство, Європа, закордон, доступ-
на, яка не існує, жодної асоціації.

Також респондентам було запропоновано по-
яснити, як вони розуміють поняття «Якість ви-
щої освіти». Результати можна умовно поділити 
на кілька груп. До першої віднесемо відповіді, 
у яких респонденти вважають, що якість вищої 
освіти – це знання або високий рівень знань ви-
пускників ЗВО; компетентність, знання, вміння 
та практичні навики, отримані у достатньому об-
сязі під час навчання у ЗВО, та які можуть бути 
використані у майбутньому працевлаштуванні; 
підготовка висококваліфікованих та ерудованих 
фахівців; достатній рівень викладання та профе-
сіоналізм викладачів. 

До другої групи результатів належать відповіді 
респондентів, пов’язані з розумінням якості вищої 
освіти як відповідності вимогам ринку праці; кон-
курентоздатності на ринку праці; відповідністю 
встановленим критеріям та здатністю задовольня-
ти потреби роботодавців; відповідністю міжнарод-
ним стандартам; адаптацією до вимог працедавця; 
можливістю працювати за фахом тощо.

Третя група відповідей пов’язана із залежніс-
тю якості вищої освіти від правильної організації 
навчального процесу, методики викладання, ма-
теріально-технічної бази навчання, наукової ді-
яльності ЗВО, проведенням реформ у зв’язку із 
Болонською декларацією та євроінтеграцією тощо.

Таким чином, на підставі отриманих резуль-
татів, можна сказати, що якість вищої освіти 
розуміється як сукупність знань, вмінь та нави-
чок, що відповідають встановленим критеріям 
та стандартам і мають здатність задовольняти 
потреби споживачів та відповідати вимогам рин-
ку праці. Також, якість вищої освіти залежить 
від організації навчально-виховного процесу, 
матеріально-технічної бази та державної політи-
ки у сфері вищої освіти тощо (див рис. 1).
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На підставі проведеного дослідження можна 
визначити пріоритетні напрями удосконалення 
державного управління забезпеченням якості 
вищої освіти в Україні в контексті євроінтегра-
ційних процесів, які полягають у наступному: 
розробці та вдосконаленні нормативно-правових, 
організаційних, науково-методичних, фінансових 
та інших документів, що регламентують процес 
функціонування системи забезпечення якості ви-
щої освіти; створенні незалежних акредитаційних 
установ; налагодженні співпраці з кращими світо-
вими університетами; запровадженні механізмів 
державно-громадського управління; розширенні 
демократичних засад функціонування ЗВО та їх 
автономії; проведенні та участі у міжнародному 
моніторингу ЗВО; вивченні та впровадженні між-
народного досвіду дистанційної освіти; викорис-

танні сучасних інформаційно-комунікативніих 
технологій та засобів навчання, зміцненні матері-
ально-технічної бази навчального процесу; запро-
вадженні компетентнісно-спрямованої системи 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Висновки і пропозиції. Отже, можна ствер-
джувати, що в Україні, як і в усьому світі, сфор-
мувалося усвідомлення важливості забезпечення 
якості вищої освіти, як головного чинника конку-
рентоспроможності держави та зростання люд-
ського потенціалу. Сьогодні, враховуючи результа-
ти роботи, що проводиться у напрямку інтеграції 
нашої країни до світового європейського простору, 
українська система вищої освіти все ще потребує 
формування та модернізації освітніх стандартів, 
системи моніторингу якості, рейтингування ЗВО 
та системи забезпечення якості вищої освіти тощо. 

 

Знання, вміння, 
практичні 
навички та 
компетенції

Встановлені національні 
та міжнародні  критерії 

і стандарти

Відповідність 

Потреби та вимоги споживачів: 
здобувачів вищої освіти,  роботодавців, 

батьків, держави, суспільства

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Організація 
навчально-
виховного 
процесу

Матеріально-
технічна та 

навчально-методична 
база ЗВО

Державна 
політика у сфері 

вищої освіти; 
фінансування

Рівень 
міжнародної 

співпраці

рис. 1. Схематичне відображення поняття «якість вищої освіти» 
Джерело: розроблено автором
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ОблІк ФІНаНСОВих результатІВ ДІяльНОСтІ Суб’єктІВ  
МалОГО пІДприєМНицтВа та шляхи йОГО ВДОСкОНалеННя

анотація. У статті досліджено сутність поняття «фінансові результати» та розкрито особливості відобра-
ження їх в обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. Охарактеризовано проблеми, що існують 
у діяльності суб’єктів малого підприємництва в сучасних умовах господарювання та фактори, які вплива-
ють на величину фінансового результату, що визначається в фінансовому обліку. Проаналізовано вплив 
окремих елементів облікової політики на формування фінансових результатів діяльності малих підпри-
ємств та обґрунтовано необхідність аналітичного підходу до її розроблення. Визначено порядок розподілу 
прибутку малих підприємств, що знаходяться на загальній системі оподаткування. Розглянуто особливос-
ті та переваги застосування суб'єктами малого підприємництва окремих облікових інформаційних систем. 
ключові слова: облік, суб'єкт малого підприємництва, фінансові результати, доходи, витрати, прибуток, 
збиток.

bahrii Nazarii, Tyvonchuk olena
Lviv Polytechnic National University

accouNTiNG foR fiNaNcial RESulTS of SMall buSiNESS ENTiTiES’ acTiviTy 
aNd ThE wayS of iTS iMpRovEMENT

Summary. The article examines the essence of "financial results" concept and reflection of financial results in 
accounting and reporting of small business entities. The characteristics of "financial results" definition, given 
by various leading scientists, are considered. The impact of accounting policy elements on the small enterpris-
es’ financial results is exposed, and the necessity of an analytical approach to accounting policy formation is 
substantiated. It is defined that the main factors that directly affect the amount of financial results are: cri-
teria, order and moment of recognition of revenues and expenses; nomenclature and composition of revenues 
and expenses items; their division for reporting periods, etc. The order of income distribution on the small 
enterprises that use general system of taxation was determined. In the article order of accounting for financial 
results and their distribution on the small enterprises with a description of the main accounting accounts is 
exposed. It is determined that for reflecting financial results small enterprises use an account 79 "Financial 
results", the distribution of profit or loss is accounted by small enterprises on account 44 "Retained earnings 
(uncovered loss)". The comparison of the standard form "Statement of financial results (Statement of compre-
hensive of income)" and abbreviated form No 2-m "Statement of financial results" is exposed. The peculiarities 
of application by small business entities of separate accounting information systems are analysed. The actual 
problems of formation and accounting for financial results that exist in the activities of small business entities 
in modern economic conditions are investigated. The ways and methods of improvement of small enterprises 
financial results accounting for in the modern world, which would enable to enhance the control of financial 
results and to make management decisions more effective, are suggested. 
keywords: accounting, financial results, small business entity, revenues, expenses, income, loss.

Постановка проблеми. Найголовнішим 
показником підприємства, який цікавить 

всіх користувачів облікової інформації та свід-
чить про результативність здійснення госпо-
дарської діяльності підприємства незалежно від 
форми власності, є його фінансовий результат. 
Фінансові результати діяльності не лише ви-
значають сьогоднішній стан суб’єкта господарю-
вання, а й вказують на його можливості в пер-
спективі. Таким чином, актуальними в умовах 
сьогодення постають питання удосконалення 
підходів щодо визначення, формування та роз-
поділу фінансових результатів в системі бухгал-
терського обліку підприємства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Істотний внесок щодо дослідження питань розвит-
ку малих підприємств, а також обліку їх фінансо-
вих результатів зробили Боцьора Л.О. [1], Бердар 
М.М. [2], Знамеровська Т.М. [3], Карп’як Я.С. [4], 

Коришко Н. [5], Костенко Ю.О. [6] та інші. Однак 
питання обліку фінансового результату у суб’єктів 
малого підприємництва та шляхи його вдоскона-
лення залишаються актуальними та потребують 
подальшого дослідження.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. На загальнодержавному 
рівні не регламентовано підходи щодо визначен-
ня фінансових результатів діяльності для малих 
підприємств, що спричинено особливостями ді-
яльності суб’єктів малого підприємництва, від-
мінними від загальної системи.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є систематизація та узагальнення інформації 
про фінансові результати суб'єктів малого під-
приємництва, а також розробка рекомендацій 
щодо покращення їх обліку.

Виклад основного матеріалу. Насампе-
ред, перед дослідженням поняття «фінансові ре-
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зультати суб'єктів малого підприємництва», слід 
опрацювати такі економічні категорії, як «суб’єкт 
малого підприємництва», «ефект» та «ефектив-
ність». Поняття «мале підприємництво» відобра-
жає своєрідну форму економічних відносин, при 
якій підприємець виступає вирішальною рушій-
ною силою. Підприємець в очікуванні більшого 
прибутку готовий на ризиковані дії, проявляє 
зацікавленість та бере на себе відповідальність, 
здатен розвивати нові методи виробництва. По-
няття «ефект» в перекладі з латинської мови 
означає «результат». Термін «ефективність», 
відповідно, може розцінюватись як «результа-
тивність», ступінь досягнення запланованої ді-
яльності, що визначається через відношення 
результату (ефекту) до витрат. Отже, категорія 
«ефект» – це наслідок господарських дій, а по-
няття «ефективність» – це співвідношення ре-
зультату та витрат на його одержання. Ефектом 
діяльності будь-якого підприємства є результат 
його діяльності, тобто прибуток або збиток від 
здійснення господарської діяльності. Слід також 
зазначити, що категорія «ефективність» свідчить 
про використання трудового потенціалу підпри-
ємства, його фінансових, матеріально-технічних 
та інших ресурсів.

Оскільки фінансовий результат є основним 
показником, що вказує на результативність здій-
снення господарської діяльності підприємств, 
багато провідних науковців приділяють значну 
увагу цій категорії у своїх дослідженнях, проте 
до сих пір немає універсального визначення еко-
номічного змісту цієї категорії. 

Як стверджує Л.О. Дорогань, фінансові ре-
зультати являють собою кінцевий підсумок ді-
яльності підприємства, що є виражений у вартіс-
ній формі [7, c. 50].

На думку Тесленко Т.І. та Конькової Н.В., фі-
нансові результати – це якісний та кількісний 
показник господарської діяльності підприєм-
ства, що визначається як різниця між доходами 
та витратами підприємства [8]. Назаренко О.В. 
та Лукаш Р.В. зазначають, що фінансові резуль-
тати – це грошова форма підсумків результатив-
ності діяльності підприємства, що визначається 
шляхом зіставлення доходів та витрат [9]. Бі-
лик М.Д. та Білик Т.О. розглядають фінансові 
результати як прибуток чи збиток підприємства, 
що визначається як різниця між сумами доходів 
та витрат суб'єкта господарювання [10].

Таким чином, можемо стверджувати, що на-
працювання науковців щодо тлумачення фінан-
сових результатів містять основні характеристи-
ки, які відображають основний зміст економічної 
категорії фінансові результати, а саме:

– різниця між доходами та витратами підпри-
ємства;

– кінцевий підсумок діяльності підприємства;
– результат діяльності (прибуток або збиток).
Фінансовими результатами здійснення гос-

подарської діяльності на малому підприємстві 
є дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) та прибуток (збиток), що визначається 
шляхом порівняння отриманих доходів і здійсне-
них витрат підприємством. 

Відповідно до отриманого результату про-
вадження діяльності керівництво підприємства 
формує оперативні плани на майбутні періоди, 

здійснює стратегічне планування діяльності, 
приймає рішення про розподіл отриманого при-
бутку на різні цілі чи його накопичення.

Отже, фінансові результати – це кінцеві ре-
зультати господарської діяльності підприємства, 
на які мають вплив усі види здійсненої ним ді-
яльності, а також методика бухгалтерського об-
ліку як доходів і витрат, так і активів й пасивів, 
що дають змогу отримувати суб’єкту господар-
ської діяльності відповідні доходи і зумовлюють 
понесення відповідних витрат. Таким чином, 
підприємствам в Наказі про облікову політику 
слід закріпляти інформацію щодо елементів об-
лікової політики, які безпосередньо здійснюють 
вплив на формування фінансових результатів 
(доходи та витрати), так і щодо елементів, вплив 
яких є опосередкованим. 

Факторами, що безпосередньо впливають на 
величину фінансових результатів є: критерії, 
порядок та момент визнання доходів та витрат; 
номенклатура та склад статей доходів і витрат; 
їх поділ за звітними періодами тощо. Крім того, 
також на величину фінансових результатів впли-
ває як кінцевий підсумок господарської діяльнос-
ті підприємства, так і опосередковано впливають 
наступні елементи облікової політики: метод 
оцінки і списання запасів; метод нарахування 
резерву сумнівних боргів і списання дебіторської 
заборгованості; метод нарахування амортизації 
необоротних активів; розмежування в обліку по-
точних витрат на ремонт та капітальні інвестиції; 
створення резервів для забезпечення майбутніх 
витрат; визначення нормальної виробничої по-
тужності підприємства; перелік витрат обігу; ви-
значення методу обліку витрат і калькулювання; 
тривалість операційного циклу.

Малим підприємствам в Наказі про обліко-
ву політику обов’язково слід розкрити, на нашу 
думку, порядок розподілу прибутку, що залиша-
ється у його розпорядженні, адже він має певні 
особливості. Недоліком у функціонуванні малих 
підприємств сьогодення є відсутність такого на-
казу, що зумовлює труднощі та непорозуміння 
у неоднозначних питаннях.

На рис. 1 наведена схема розподілу прибут-
ку малого підприємства, що знаходиться на за-
гальній системі оподаткування. Аналізуючи 
рис. 1 можемо зазначити, що умовно виокремлю-
ють розподіл загального прибутку і використан-
ня та розподіл прибутку, що залишається у роз-
порядженні підприємства. На етапі розподілу 
загального прибутку на малому підприємництві 
учасниками виступають як підприємство, так 
і держава, адже кожен із суб’єктів отримує певну 
частку прибутку з метою забезпечення відповід-
них потреб. 

Суб'єкти господарської діяльності мають змогу 
розширити виробництво як в поточному періоді, 
так і в перспективі, створити нові робочі місця, 
посилити мотивацію працівників шляхом їх ма-
теріального заохочення тощо. Держава має змогу 
задовольнити власні загальнодержавні потреби. 

З метою визначення фінансового результату 
в системі бухгалтерського обліку малі підприєм-
ства послідовно закривають рахунки обліку до-
ходів і витрат на рахунок 79 «Фінансові резуль-
тати». По кредиту цього рахунку відображаються 
закриття рахунків 7 класу «Доходи і результати 
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діяльності»), а по дебету рахунків 9 класу «Ви-
трати діяльності». Потрібно зазначити, що раху-
нок 79 закривається на рахунку 44 «Нерозподі-
лені прибутки (непокриті збитки)».

Одержаний в кінці звітного періоду кінцевий 
фінансовий результат на малих підприємствах 
списується на рахунок 44 «Нерозподілені при-
бутки (непокриті збитки)». Кредит субрахунку 
441 слугує для відображення наявності та вико-
ристання нерозподіленого прибутку, що був отри-
маний у звітному році, а за дебетом субрахунку 
442 наводиться величина непокритих збитків .

Інформація про використання прибутку звіт-
ного періоду малого підприємства узагальнюєть-
ся на субрахунку 443, у дебеті якого відобража-
ється величина прибутку, яка була використана 
протягом періоду, а у кредиті рахунку наводять-
ся дані про списання використаного прибутку 
з метою зменшення величини нерозподіленого 
прибутку чи збільшення величини збитку.

Слід зазначити, що фінансова звітність 
суб’єктів малого підприємництва відрізняється 
від фінансової звітності середніх та великих під-
приємств, що відповідно здійснює вплив і на ви-
значення фінансових результатів діяльності.

Суб'єкти малого підприємництва подають 
скорочену фінансову звітність відповідно до П(С)
БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підпри-
ємництва» [12] в складі Балансу (форма № 1-м) 
і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м).

Якщо здійснити порівняння стандартної фор-
ми «Звіт про фінансові результати (Звіт про су-
купний дохід)», де розмежовується, як мінімум, 
чотири види прибутку, то у скороченій формі 
№ 2-м визначається тільки чистий прибуток 
(збиток), як різниця між загальною величиною 
доходів і загальною сумою витрат.

В Звіті про фінансові результати (форма 
№ 2-м) підприємства відображають суми доходів 
та витрат згідно принципу відповідності та на-

рахування, з подальшим визначенням чистого 
прибутку (збитку). 

Для малих підприємств порядок розрахунку 
фінансових результатів є більш стислим, адже 
у ньому не розраховуються певні показники, що 
розраховуються для великих підприємств.

Визначення і відображення фінансових ре-
зультатів господарської діяльності суб'єктів 
малого підприємництва здійснюється для за-
безпечення інформаційних потреб усіх катего-
рій користувачів фінансової звітності, однак на 
практиці користувачі одержують фінансову ін-
формацію із суттєвими відхиленнями, оскільки 
методика визначення фінансових результатів 
є варіативною та залежить від обраної облікової 
політики. 

Для об’єктивного та правильного визначення 
інформації щодо фінансових результатів та їх 
розподілу на малих підприємствах з використан-
ням методів облікової політики суб'єктам здій-
снення господарської діяльності слід забезпечити 
тісний взаємозв’язок між головним бухгалтером 
та керівником підприємства. Бухгалтер повинен 
інформувати про отримані результати керівника 
підприємства для постійного контролю здійснен-
ня діяльності для досягнення поставлених цілей 
та сформованих стратегій розвитку.

Таким чином, суб'єктам господарської діяль-
ності варто проводити детальний аналіз доціль-
ності використання певних елементів облікової 
політики. Адже сьогодні на підприємствах відда-
ють перевагу тим методам, які є простішими у ви-
користанні або більш звичними працівникам, 
що і зумовлює викривлення фінансової звітності, 
зокрема щодо відображення фінансового резуль-
тату. Основними причинами необґрунтованого, 
часто довільного вибору методів облікової політи-
ки, що застосовуються підприємствами, особливо 
малими, на практиці є недостатній рівень ква-
ліфікації облікових працівників та відсутність 

Сума податкових платежів 
за рахунок прибутку

Сума прибутку, що залишається 
в розпорядженні малого підприємства

Нерозподілений прибуток

Сума загального прибутку малого підприємства

Прибуток, що 
спрямовується 

на 
інвестування 
виробничого 

розвитку

Прибуток, що 
спрямовується 

на 
формування 
резервного 

капіталу

Інші форми 
капіталізації 

прибутку

Прибуток, що 
спрямовується 

на виплату 
доходів 

власникам 
майна

Прибуток, що 
спрямовується 
на матеріальне 
стимулювання 
і соціальний 

розвиток персоналу

Інші форми 
споживання 

прибутку

Розподілений прибуток

рис. 1. розподіл і використання прибутку малого підприємства
Джерело: розроблено авторами на основі [11]
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відповідальності. Таке протиріччя, у випадку 
подання неправдивої інформації контролюючим 
органам, може мати вплив на увесь процес функ-
ціонування малого підприємства.

Також слід зазначити, що значна кількість 
малих підприємств не створює резерв сумнівних 
боргів дебіторської заборгованості, і до підсумку 
ф. № 1-м «Баланс» дебіторська заборгованість 
включається за первісною вартістю, що і є однією 
з головних проблем на підприємствах, адже та-
кий підхід зумовлює завищення валюти балансу 
і фактично здійснює вплив на величину отрима-
ного прибутку (збитку). Суб'єкти малого підпри-
ємництва, формуючи резерв сумнівних боргів, 
мають можливість цілеспрямовано здійснювати 
вплив загалом на фінансовий стан підприєм-
ства, зокрема і на розмір отриманого прибутку 
(збитку) за звітний період.

На сучасному етапі досить суттєвою та акту-
альною проблемою є те, що у нормативно-право-
вих актах немає жодної інформації щодо класи-
фікації фінансових результатів [11]. Ця проблема 
має пряме відношення до обліку фінансових ре-
зультатів суб’єктів малого підприємництва, адже 
наявність класифікаційної системи дала б мож-
ливість малим підприємствам створювати ефек-
тивні інформаційні облікові моделі, метою яких 
є забезпечення користувачів релевантною інфор-
мацією. Це, своєю чергою, призвело б до підви-
щення рівня аналітичності інформації та вдоско-
наленню обліку та звітності.

Класифікація фінансових результатів має 
відповідати як мінімум двом принципам: пер-
ший – вона повинна мати теоретичне обґрунту-
вання; другий – її використання на практиці ви-
значається виробничою необхідністю.

У результаті дослідження механізму кон-
тролю над розподілом фінансових результатів 
за видами діяльності ми дійшли висновку щодо 
існування певної невідповідності між назвами 
рахунків, видами діяльності та їх змістом, що 
спричинено розбіжностями між визначенням ви-
дів діяльності у НП(С)БО 1 [12] та Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господар-
ських операцій підприємств і організацій [13].

Оскільки документами, у яких бухгалтери на 
малих підприємствах відображають інформацію 
щодо ведення обліку фінансових результатів, 
є складені в довільній формі довідки або роз-
рахунки, доцільним буде розроблення для них 
певної типової форми бухгалтерської довідки-
розрахунку. Використання такої бухгалтерської 
довідки-розрахунку при відображенні будь-якої 
інформації щодо фінансових результатів на ма-
лому підприємстві забезпечить аналітичність 
та наочність інформації, а також знизить кіль-
кість порушень та помилок, які могли б виникну-
ти у працівників відділу бухгалтерії.

На практиці таку бухгалтерську довідку-розра-
хунок також можна застосувати під час здійснення 
своєрідного контролю за формуванням, викорис-
танням та розподілом в бухгалтерському обліку 
фінансових результатів та складанням ф. № 2-м 
«Звіт про фінансові результати». Для його заповне-
ння бухгалтерам необхідно здійснювати записи по 
рахунках доходів і витрат відповідно до даних, які 
відображено у регістрах синтетичного обліку.

Усі малі підприємства, які мають за мету здій-
снювати детальний контроль за розподілом фі-
нансових результатів, а також для покращення 
аналітичності їх бухгалтерського обліку, повинні 
використовувати форму внутрішньої звітності 
«Звіт про розподіл прибутку (покриття збит-
ку)», у якій характеризують розподіл прибутку 
або джерела покриття отриманих збитків. Цей 
документ використовується під час складання 
фінансової звітності, а також для прийняття рі-
шень управлінським персоналом. Форма може 
використовуватися двома способами: як додаток 
до фінансової звітності підприємства або шляхом 
додавання його суттєвих показників до Звіту про 
фінансові результати. 

Слід зазначити, що сучасні комп’ютерні тех-
нології дають змогу підприємствам системати-
зувати, накопичувати та узагальнювати дані 
про одержані доходи і понесені витрати. Вдоско-
налення системи управління шляхом викорис-
тання комп’ютерної техніки та впровадження 
програмних продуктів дозволить малому під-
приємству покращити та підвищити ефектив-
ність вирішення проблеми аналітичного обліку 
доходів, витрат та фінансових результатів за 
допомогою широких можливостей y виборі но-
менклатури аналітичних об’єктів та можливості 
отримання інформації стосовно доходів, витрат 
та фінансових результатів за який завгодно звіт-
ний період.

Проблемою впровадження нових автоматизо-
ваних програм є потреба в значних фінансових 
інвестиціях для їх закупівлі та наявність висо-
кокваліфікованого персоналу, який має навики 
роботи з такими програмами. Це зумовлює зна-
чні витрати і підприємство повинно оцінити свої 
фінансові можливості, щоб у майбутньому не за-
знати збитку від таких інвестицій. 

Сьогодні на ринку інформаційних техноло-
гій представлені різні програмні продукти, що 
відрізняються за своєю конфігурацією та ціною. 
Так, для часткової автоматизації обліку ма-
лих підприємств в умовах дефіциту фінансових 
ресурсів доцільним є використання програми 
Microsoft Excel. Ця програма є досить простою 
в експлуатації, адже не потребує додаткової під-
готовки фахівців. За допомогою Microsoft Excel 
бухгалтер малого підприємства може здійснюва-
ти елементарні розрахунки, формувати рисунки 
або створювати діаграми. Перевагою Microsoft 
Excel є можливість здійснення розрахунків за до-
помогою формул та побудова рівнянь тренду для 
прогнозування результатів діяльності підприєм-
ства у майбутніх періодах. 

Також Microsoft Excel дає можливість фор-
мувати фінансову звітність. Слід зазначити, що 
у бухгалтерів часто виникає потреба в дублюванні 
інформації у формах та бланках під час заповне-
ння звітності чи складанні первинних докумен-
тів, що спричиняє зниження їх зацікавленості до 
роботи. За допомогою Microsoft Excel бухгалтери 
можуть формувати шаблони, що будуть містити: 
текст, дати, числові дані тощо. Позитивним у ви-
користанні таких шаблонів є скорочення часу на 
підготовку документу та підвищення ефектив-
ності роботи працівників.

Ще одним програмним продуктом, що засто-
совується для автоматизації обліку на підприєм-
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ствах малого та середнього бізнесу є інформацій-
на система «БЕСТ». В цій програмі у Книзі обліку 
господарських операцій в хронологічному порядку 
містяться усі записи на рахунках, а визначення фі-
нансового результату діяльності підприємств від-
бувається при використанні модулів виробництва, 
управління закупівлями та продажем.

Зовсім нещодавно на ринку українських 
програмних продуктів з'явилась нова програ-
ма, адаптована для ведення бухгалтерського 
та податкового обліку на середніх та малих під-
приємствах – «MASTER:Бухгалтерія». Ця про-
грама складається з функціональних модулів, 
що забезпечують здійснення обліку операцій. 
Програма автоматизує усі напрями бухгалтер-
ського та податкового обліку, формуючи ціліс-
ну систему. Однак варто зазначити, що вар-
тість «MASTER:Бухгалтерія» не є найнижчою 
на ринку українських програмних продуктів 
та залежить від версії програми, що використо-
вуватиме підприємство, модулів, що будуть під-
ключатися та кількості працівників, що будуть 
працювати у системі. Одна з головних переваг 
«MASTER:Бухгалтерія» – це можливість перене-
сення потрібної інформації з інших інформацій-
них програм для ведення бухгалтерського та по-
даткового обліку, включаючи ті, що потрапили 
під санкції. 

Все-таки застосування новітніх технологій 
та програмних продуктів для бухгалтерського 

обліку фінансових результатів та їх розподілу 
дало б можливість знизити трудомісткість пев-
них операцій, приймати безпомилкові управлін-
ські рішення та досягати конкурентоспромож-
ності підприємства.

Висновки і пропозиції. Таким чином, мож-
на стверджувати, що фінансовий результат ді-
яльності підприємств є одним із основних по-
казників, що характеризують ефективність його 
господарювання. Важливим для ведення бухгал-
терського обліку фінансових результатів та їх роз-
поділу на малому підприємстві є раціональний 
вибір облікової політики, адже правильна органі-
зація обліку забезпечує формування достовірної 
інформації. Управлінський персонал на малому 
підприємстві повинен зосереджувати увагу на 
формуванні прибутку підприємства та здійсню-
вати контроль за правильністю його визначення. 
Достатньо поширеним явищем на сучасних ета-
пах розвитку економіки в державі є зловживання 
і застосування різноманітних методів для змен-
шення обсягу отриманого доходу на підприємстві 
для скорочення обсягів податків, які підлягати-
муть до сплати. Такі дії є протиправними та їх 
наслідки завжди будуть негативними для під-
приємств. Запропоновані шляхи вдосконалення 
бухгалтерського обліку фінансових результатів 
на малих підприємствах забезпечать контроль 
фінансових результатів та прий няття результа-
тивних управлінських рішень.
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СтратеГІчНий МаркетиНГ як ОСНОВа СучаСНОї бІзНеС-МОДелІ
анотація. У статті розглянуто основні питання практичного застосування методів стратегічного маркетин-
гу за сучасних умов ведення бізнесу. Головною метою написання статті є обґрунтування проблем страте-
гічного маркетингу та розробка сучасної бізнес-моделі організації з урахуванням сучасних концепцій мар-
кетингу. Здійснена спроба пошуку нових підходів до реалізації стратегічного маркетингу із врахуванням 
стратегії блакитного океану. Основним завданням стратегічного маркетингу повинно стати забезпечення 
гуманізації процесів, управляє всіма бізнес-процесами в ім'я клієнта, враховуючи його потреби та бажання. 
ключові слова: ринок, стратегічний маркетинг, соціальна економіка, попит та пропозиція, бізнес-модель.

voinycha liliya
Lviv National Agrarian University

STRaTEGic MaRkETiNG aS ThE baSiS of ModERN buSiNESS ModElS
Summary. The article deals with the main issues of practical application of strategic marketing methods 
in modern business conditions. The main purpose of this article is to substantiate the problems of strategic 
marketing and the development of a modern business model, taking into account modern marketing concepts. 
An attempt is made to find new approaches to the implementation of strategic marketing, taking into account 
the strategy of the blue ocean. The main task of strategic marketing should be to ensure the humanization of 
processes, manages all business processes in the name of the client, taking into account his needs and desires. 
The basis of the modern business model should be a marketing strategy, which is to convey the goods to the 
consumer as much as possible taking into account market trends, price opportunities of the consumer, cultural 
factors and consumer needs. Through the transfer of attention from “the producer” to “the consumer", the pre-
siding segment of the business structure is the marketing segment, which consists of the proposal, customer 
relationships, sales channels and buyers, which is formed by analyzing the existing market and creating new 
value. Thus, we consider marketing not as one of the links of management, but as the main engine of produc-
tion and growth of the company as such. The manager, who managed finance, personnel and production, now 
manages all business processes in the name of the client, taking into account his needs and desires. This is 
the goal of a modern organization that professes marketing philosophy. It is marketing that is designed to link 
all structural units and focus them on the implementation of the main goal of the company – making a profit 
through customer satisfaction. Thus, we consider marketing not as one of the links of management, but as the 
main engine of production and growth of the company as such.
keywords: market, strategic marketing, social economy, supply and demand, business model.

Постановка проблеми. Ринкова складо-
ва (як компонент середовища функціону-

вання організації) – ґрунт для сучасної системи 
управління виробництвом. Вона представляє 
собою врахування попиту та вимог споживача 
як до кількісних, так і до якісних характерис-
тик продукції. Підприємство буде успішне тіль-
ки тоді, коли буде орієнтуватися на споживача 
та на ринок в цілому. Маркетинг виступає як ре-
гулятор виробництва продукції та її збуту, а отже 
і ринкових відносин. Споживач ставить свої ви-
моги до продукту, змушуючи пристосовуватися 
до них виробників. Таким чином споживач стає 
диктатором умов на ринку. Створюється безпе-
рервний ланцюг впливу споживача на виробни-
ка та зворотного зв’язку у вигляді пристосування 
організацій. У цьому проявляється характерна 
риса маркетингу.

Особливості сьогодення пропонують нам 
масштабні зміни у всіх сферах життя не оминаю-
чи інновації, що можуть бути використані у мар-
кетинговій діяльності підприємств. 

аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить про наявність різноманітних дослід-
жень з питань стратегічного маркетингу орга-
нізацій, його бізнес-одиниць, а також розробки 
стратегії та необхідних рішень. Дослідження 
було проведено різними вітчизняними та закор-

донними авторами, серед них: М. Бойко, О. Зуб-
ко [1], Н. Демчук, З. Румянцева, О. Єранкін [3], 
І. Бондар [2], С. Cупрун [4] та інші.

Незважаючи на те, що вченими вирішено ба-
гато теоретичних, методологічних, практичних 
завдань, запропоновані підходи не дають одно-
значної відповіді на проблеми стратегічного мар-
кетингу та способи їх вирішення, особливо в умо-
вах соціально спрямованої економіки.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Збільшення конкуренції 
на ринку товарів та послуг сприяє постійному удо-
сконаленню та фінансуванню інструментів мар-
кетингу з боку фірм, які націлені на збільшен-
ня ніші ринку. Таким чином маркетинг займає 
одну із основних позицій в розвитку підприємств. 
Швидко динамічна економіка України зумовлює 
необхідність посилення стратегічного напряму 
діяльності вітчизняних підприємств. Концепція 
стратегічного маркетингу постає як передумо-
ва позитивного росту та розвитку підприємства 
в умовах ринкових економічних відносин.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є поглиблення теоретичних і методичних основ 
дослідження стратегічного маркетингу як осно-
ви ефективного ведення бізнесу та удосконален-
ня сучасної моделі стратегічного маркетингу на 
глобальному рівні. Основним завданням для до-
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сягнення поставленої мети є дослідження марке-
тингової діяльності організацій, що обумовлює 
необхідність вивчення і визначення всіх чинни-
ків, які впливають на всіх стадіях відтворення 
і визначають як умови її формування, так і особ-
ливості використання.

Виклад основного матеріалу. Більшість 
організацій в умовах перебудови нашої держави, 
ведення жорстких реформ та в умовах високої 
динамічності ринку усвідомлюють необхідність 
якісних організаційних змін. Однак організації 
жорстко стикаються з внутрішніми перешкода-
ми, що заважають змінам. Перешкоди можуть 
бути політичними або такими, що виникли вна-
слідок глибоких розбіжностей або структурного 
відособлення, яке поглиблює внутрішню напругу 
та розбрат в організації. Це і мотиваційні пере-
шкоди, бо персонал зосереджується на насущно-
му, їм бракує енергії, пристрасті та запалу для 
справжніх змін.

Напрям на соціалізацію бізнесу виступає як 
одна з основних складових ефективного ведення 
власної справи у ринковому середовищі Украї-
ни. Проте напрям на соціалізацію бізнесу доволі 
складний. Кістяк бізнесу складають безліч скла-
дових, від яких залежить кінцевий результат: 
організаційна структура, технологія виробни-
цтва, мета, місія тощо. Однак, у зв’язку із процві-
танням інформаційного суспільства та стрімкого 
розвитку технологій концентрація уваги пови-
нна бути на таких складових, які орієнтуються 
на стратегічний розвиток. Від так, фундамент 
ефективного бізнесу, на нашу думку, складають:

• концепція бізнесу – широке формулювання 
організації як цілісного бізнесу;

• стратегічна місія – широка вимірна мета, до 
якої повинно дійти підприємство у кінці плано-
вого періоду;

• ключова стратегія – кінцева мета, яку має 
досягнути підприємство на обраному ринку.

Відповідно до універсальної побудови біз-
нес моделі Е. Фламгольца, планування запуску 
та розвитку бізнесу слід розглядати у такій по-
слідовності, що на початку стоїть фундамент біз-
несу, описаний вище, з наступною розробкою від-
повідно до стратегії таких складових бізнесу як: 

1. Визначений власний ринок. Працюва-
ти для всіх на сьогоднішній день неможливо. 
У кожного прошарку населення різні вимоги до 
якості та сервісу, різні смаки, різна цінова кате-
горія. Потрібно знайти чіткого споживача та зна-
ти його потреби, його фінансові можливості щодо 
вашого продукту, особливості та вимоги до обслу-
говування тощо. 

2. Розроблені відповідні товари і (або) послу-
ги. Товар чи послугу моделюєте відповідно до 
можливостей та потреб вашого споживача, при 
чому якість продукції на пряму залежить від ці-
нових можливостей споживача.

3. Знайдені відповідні ресурси, потрібні для 
діяльності підприємства. Після відповіді на го-
ловні питання: «що я роблю», «для кого роблю», 
«який продукт я роблю» чітко розуміємо які ре-
сурси для цього потрібні: гроші, основні фонди, 
люди, компетенції, технології. 

4. Розроблена операційна система, необхідна 
для щоденного функціонування підприємства. До 
трьох попередніх відповідей додається відповідь 

на нове питання «які ресурси необхідні і які є», 
значить можна формувати операційні процеси: 
виробництво товару чи послуги, фінансову схему 
і бухгалтерію, маркетинг і продажі, персонал.

5. Розроблена управлінська система, яка по-
винна забезпечувати діяльність фірми у довго-
тривалому періоді. Знаючи своє виробництво 
можна переходити до відповіді на питання «яких 
керівників мені потрібно?», «як вести плануван-
ня?», «як планувати розвиток і розширення?», 
«як я буду управляти бізнесом?».

6. Розроблена і ефективно діюча корпоратив-
на культура підприємства. Саме ключова страте-
гія відіграє головну роль у бізнес середовищі на 
сьогоднішній день. Враховуючи ряд перелічених 
факторів впливу на бізнес, головним стержнем 
стратегії повинен бути стратегічний маркетинг. 

Відповідно до етапів планування бізнесу, 
після вищесказаних маніпуляцій, ми будемо 
спостерігати готову бізнес – машину з певною 
структурою, що задовольняє потреби як виробни-
ка, так і споживача, однак в основі буде стояти 
людина, її потреби та бажання. Тут ми можемо 
бачити такі складові як: ключові види діяльнос-
ті, ключові партнери, ключові ресурси, структу-
ра витрат, потоки доходів, покупці, канали збуту 
продукції, пропозиція та взаємозв’язки з клієн-
тами. Саме з таких клаптиків складається кожен 
бізнес, незалежно від того, виробництвом яко-
го виду продукції він займається. Однак варто 
розширити горизонти можливостей. Варто ви-
ходити на нові межі розуміння цінності/витрат. 
Необхідно думати про речі, про які не думають 
організації, зосереджені виключно на конкурен-
ції в наявному ринку. Такі організації виходять 
на фундаментально інший рівень, що дозволяє 
їм побачити і зрозуміти можливості, ризикувати 
у свіжий та інноваційний спосіб. Наочно, бізнес-
структуру можна побачити на рисунку 1.

Перший блок – ключові партнери, тобто він 
описує ймовірних постачальників і партнерів, 
без яких ваша бізнес-модель не може існувати. 
Так як підприємство – відкрита система, вона 
не може існувати без взаємовідносин з інши-
ми суб’єктами бізнесу. Можна виділити чотири 
основні типи партнерських відносин: співпра-
ця з неконкуруючими компаніями, стратегічне 
партнерство з компанією-конкурентом, спільне 
підприємство для запуску нових бізнес-проек-
тів, відносини типу «постачальники-виробник». 
Зазвичай, найбільшого поширення набувають 
відносини типу «постачальник-виробник», окрім 
того, саме кількість поставок виробничого ресур-
су компаніями-постачальниками за одиницю 
часу зростає. Це пояснюється переходом ком-
паній до виробництва продукції за принципом 
«just in time», коли ресурс поставляється кож-
ного операційного циклу без його складування 
задля економії витрат на зберігання. Другий 
блок – ключова діяльність фірми, яка й забез-
печує прибуток. Блок описує дії, які необхідні 
для реалізації бізнес-моделі. Це найважливіші 
дії, без яких робота компанії неможлива. Тут 
основними видами діяльності є безпосередньо 
виробництво, вирішення проблем (консалтинг) 
та формування мережі, платформи виробництва. 
Наступний блок складає пропозиція цінності, 
який відповідає на такі питання як: Яку цінність 
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ми приносимо покупцеві? Які проблеми клієнта 
ми вирішуємо? Які потреби клієнтів ми задоволь-
няємо? Цей блок становить основу блакитного 
океану, тобто новостворену цінність, яка прино-
сить новий сектор споживачів. Четвертий блок 
описує типи відносин, які компанія встановлює 
з окремими сегментами покупців. Загалом мож-
на виділити такі типи відносин: персональна 
підтримка, самообслуговування, автоматизова-
не обслуговування, спільне створення цінності. 
В цьому пункті необхідно відобразити ступінь 
відповідності пропонованого продукту або послу-
ги очікуванням клієнтів. Якщо якість не відпові-
дає очікуванням клієнтів, то, крім праці над його 
підвищенням, можна проводити альтернативну 
політику, наприклад, коригувати цінову полі-
тику або позиціонування. Окремий блок пред-
ставляє собою ключових клієнтів, з одного боку 
сталих, а з іншого – новостворених, залучених 
до співробітництва за допомогою новоствореної 
цінності. Від вибору цільової аудиторії залежать 
інші аспекти проектування моделі. Необхідно 
чітко визначити для кого розробляється чи про-
дається продукт – це хрестоматійне тверджен-
ня. Однак існують такі типи проектів, цільову 
аудиторію яких не можна зрозуміти відразу, а 
в деяких випадках робити це навіть небезпечно, 
тому можуть виникнути рамки, що обмежують 
розвиток проекту. Сегментація клієнтів працює 
більшою мірою на розвинених ринках ніж на но-
вих. Для виробництва товару – потрібні активи, 
які й займають окреме місце у структурі бізне-
су. Цей блок включає в себе найбільш важливі 
ресурси, необхідні для функціонування бізнес-
моделі. Основні з них – матеріальні ресурси, ін-
телектуальні ресурси, персонал, фінанси. Крім 
усього іншого, важливо вказати ті ресурси, які 
допомагають просувати продукт. Ними можуть 

бути бренд, технологія тощо. Сьомий блок – ка-
нали збуту продукції. Тут ми повинні вибрати 
такі канали збуту, які б забезпечували найшир-
ше охоплення ринку та зворотній зв'язок. На 
нашу думку на сьогоднішній день, в епоху турбо-
видного поширення цифрової інформації та усіх 
маніпуляцій з нею, найефективніше використо-
вувати цифровий тип зв’язку з клієнтами з вико-
ристанням всесвітньої мережі Інтернет. І остан-
ній блок – структура витрат. Він описує витрати, 
пов'язані з функціонуванням бізнес-моделі.

На нашу думку, через перенесення уваги 
з «виробника» до «споживача», головуючим сег-
ментом структури виступає сегмент маркетин-
гу, що складається з пропозиції, взаємовідносин 
з клієнтами, каналів збуту та покупців, який 
формується шляхом аналізу існуючого ринку 
та створенням нової цінності. Задля збережен-
ня переваг компанії та просування на ринку, 
підприємству необхідно не лише аналізувати 
існуючі потреби, але й планувати, виробляти 
стратегію кожного виду діяльності та напрям по-
дальшого розвитку. Від так, стратегічний мар-
кетинг полягає в аналізі потреб фізичних осіб 
і організацій на базі дослідження еволюції ці-
льових ринків (існуючих і потенційних) і або їх 
сегментів [6]. Проаналізувавши Стратегію бла-
китного океану Кім В. Чана, зазначаємо, що саме 
створення блакитного океану виступає основним 
каталізатором виходу галузі на шлях зростання 
й збільшення прибутку [5]. Тут маркетингове 
управління і виявляється у створенні океанів без 
різкої конкуренції. Аналізуючи потреби ринку, 
ми створюємо щось суміжне з тим, що існує на 
сьогодні, нав’язуючи тим самим потреби спожи-
вачу, які згодом будуть виступати як такі, що не 
потребують представлення. Проте нав’язування 
потреб не слід ототожнювати з новими техноло-
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рис. 1. Структура бізнес-моделі
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гіями. Головною прикметною ознакою блакит-
них океанів радше є новація цінності – новація, 
пов’язана з тим, що цінують покупці. 

На ринку, де існує безліч конкурентів ринко-
ва динаміка новації цінності діаметрально про-
тилежна традиційній практиці технологічної 
новації. Остання зазвичай призводить до висо-
ких цін, обмежує доступ і початково націлена 
на «зняття вершків» з метою отримати винагоро-
ду за новинки і лише пізніше дозволяє знизити 
ціни й витрати, прагнучи утримати частку рин-
ку й протистояти послідовникам. Однак у світі 
неконкурентних, але необхідних товарів, як-от 
знання та ідеї, що мають потенціал економії від 
масштабу, навчання й зростання доходів, важли-
вість обсягу, ціни і вартості виростає до небувалої 
величини. За таких умов компанії вигідно від са-
мого початку залучити масу цільових покупців 
і збільшувати розміри ринку, пропонуючи вели-
ку цінність за доступними їм цінами.

Як показано на рис. 2, новація цінності ради-
кально збільшує привабливість товару, зміщую-
чи криву попиту з D1 на D2. Ціна призначається 
виходячи зі стратегії та, як у прикладі зі Swatch, 
зміщується з Р1 до Р2, щоб залучити на розшире-
ний ринок масу покупців. Це збільшує продажі 
з Q1 до Q2 і створює велику впізнаваність бренда 
завдяки безпрецедентній цінності.

Стратегія блакитного океану націлена не на 
обмеження виробництва продукції за високими 
цінами, але скоріше на створення нового попиту 

завдяки стрибку цінності для покупців за доступ-
ною ціною. Це створює потужний стимул не лише 
до початкового скорочення витрат до мінімально 
можливого рівня, а й до постійного підтримання 
їх на тому самому рівні, щоб створювати пере-
шкоди для потенційних наслідувачів. У цьому 
випадку покупці виграють, а суспільство корис-
тується з переваг, які має в собі підвищена про-
дуктивність. Таким чином, виникає навзаєм ви-
гідний сценарій. Прорив у цінності йде на благо 
як покупцям і компаніям, так і всьому суспіль-
ству в цілому.

Висновки і пропозиції. Створення бізнесу 
веде за собою ряд проблемних питань, що потре-
бують регулярного вирішення. Однією з ключових 
проблем виступає надмірна конкуренція на рин-
ку, а нерідко і монополія. Ми пропонуємо викорис-
товувати принципи ведення бізнесу, що пропонує 
В. Чан Кім у праці «Стратегія блакитного океану» 
і підтримуємо що: «Конкуренція не мусить бути 
в центрі стратегічного мислення». Ми підкрес-
люємо, що підвалинами стратегії повинний бути 
клієнт, а не конкуренція. Тобто першим кроком 
новоствореного бізнесу – це створення такого то-
вару, що притягне за собою нових клієнтів через 
цінність, що несе в собі сам товар. Тут має місце 
своєрідне нав’язування попиту в споживачів.

Фундаментом сучасної бізнес-моделі повинна 
стати маркетингова стратегія, яка полягає у до-
несенні товару до споживача максимально врахо-
вуючи тенденції ринку, цінові можливості спожи-
вача, культурні фактори та потреби споживача. 
Через перенесення уваги з «виробника» до «спо-
живача», головуючим сегментом структури бізне-
су виступає сегмент маркетингу, що складається 
з пропозиції, взаємовідносин з клієнтами, каналів 
збуту та покупців, який формується шляхом ана-
лізу існуючого ринку та створенням нової ціннос-
ті. Таким чином ми розглядаємо маркетинг не як 
одну з ланок управління, а як головний двигун 
виробництва та росту фірми як такої.

Менеджер, який управляв фінансами, пер-
соналом і виробництвом, тепер управляє всіма 
бізнес-процесами в ім'я клієнта, враховуючи 
його потреби та бажання. Це мета сучасної орга-
нізації, котра сповідує маркетингову філософію. 
Саме маркетинг покликаний зв'язати всі струк-
турні підрозділи і націлити їх на реалізацію 
головної мети компанії – одержання прибутку 
через задоволення потреб клієнта. Таким чином 
ми розглядаємо маркетинг не як одну з ланок 
управління, а як головний двигун виробництва 
та росту фірми як такої.

 
рис. 2. ринкова динаміка новації цінності
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ВплиВ НепряМОГО МетОДу СклаДаННя зВІту  
прО рух ГрОшОВих кОштІВ На прийНяття упраВлІНСьких рІшеНь 

анотація. Детальне дослідження самих високоліквідних активів, як грошові кошти, необхідне для фор-
мування чіткої і коректної інформаційної бази. Зведена інформація міститься у такій формі фінансової 
звітності, як Звіт про рух грошових коштів. У статті досліджено особливості непрямого методу складання 
Звіту про рух грошових коштів шляхом отримання чистого руху грошових коштів методом коригування 
чистого прибутку. Визначено, як інформація Звіту про рух грошових коштів впливає на прийняття управ-
лінських рішень підприємством та на думку зовнішніх користувачів. Авторами обґрунтовані переваги та 
недоліки даного методу, проведено порівняльну характеристику непрямого методу з прямим. Визначені 
інформаційні потреби користувачів відповідно до статей руху коштів у результаті операційної діяльності. 
Зокрема, запропоновані шляхи удосконалення складання Звіту про рух грошових коштів з більш деталь-
нішим аналізом його статей та впливом на управління.
ключові слова: непрямий метод, управління, грошові кошти.

hurenko Tamara, baboshina olha
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

iNfluENcE of ThE iMMEdiaTE METhod of coMpREhENSioN of caSh 
fiNaNcial STaTEMENTS foR adMiNiSTRaTioN of adMiNiSTRaTivE dEciSioNS

Summary. A detailed study of the most highly liquid assets, as cash, is needed to formulate a clear and correct 
information base. Cash flow, settlement operations are reflected in a large number of primary and consolidated 
accounting documents. For external users and management personnel of the enterprise, the consolidated in-
formation contained in this form of financial statements, such as the Cash Flow Statement, is essential. Since 
this report contains two methods of filling, the article explores the features of the indirect method of drawing 
up the Cash Flow Statement. Also, the article describes ways to obtain a net cash flow by adjusting net profit. 
It is determined how the information of the Cash Flow Statement affects the adoption of management decisions 
by the management of the enterprise and the opinion of external users. Many scientific studies are devoted 
to the value of money in the activities of the enterprise, therefore, the article devotes some attention to the 
introduction of cash equivalents for a more reliable assessment of the financial condition of the enterprise. Also 
identified are the main information blocks in the articles of the Cash Flow Statement by an indirect method 
for analyzing the ability to generate positive cash flows. The authors substantiate the advantages and disad-
vantages of this method, the comparative characteristics of the indirect method with a straight line are carried 
out. The information needs of users are defined in accordance with the articles of the movement of funds as a 
result of operating activity. In particular, ways of improving the compilation of the Cash Flow Statement are 
proposed, with a more detailed analysis of its articles and the impact on management.
keywords: indirect method, management, cash.

Постановка проблеми. Питання управ-
ління підприємством, ризики ведення гос-

подарської діяльності, прийняття раціональних 
рішень та забезпечення інформацією внутріш-
ніх і зовнішніх користувачів, завжди стояли на 
першому місці. Зовнішні користувачі фактично 
можуть знайти інформацію із даних фінансової 
звітності про фінансовий стан підприємства, ре-
зультати діяльності та рух грошових коштів під-
приємста за попередній та звітній періоди. В своїй 
основі фінансова звітність є фактично кінцевим 
результатом облікового процесу, який системати-
зує і узагальнює дані про діяльність суб`єктів гос-
подарювання, а також дає можливість на основі 
певних показників здійснити аналіз результатів 
діяльності для прийняття управлінських рішень.

Самими високоліквідними активами підпри-
ємства є грошові кошти та їх еквіваленти, які 
потребують постійного контролю та повного ві-
дображення у фінансовій звітності. Інформацію 
про стан та рух грошових коштів можна зна-
йти у відповідних формах фінансової звітності 
суб`єктів господарювання.

1. У «Балансі (Звіті про фінансовий стан)» – 
міститься інформація про наявність грошових 
коштів на початок та кінець звітного періоду. Це 
дає можливість визначити величину їх зміни, 
платоспроможність, ліквідність та інвестиційну 
привабливість підприємства. 

2. У «Звіті про фінансові результати (Звіті про 
сукупний дохід)» відображено не суми грошових 
коштів, а лише суму нарахованих доходів та ви-
трат, їх структуру, а також отриманий протягом 
звітного періоду чистий прибуток (який врахову-
ється при складанні Звіту про рух грошових кош-
тів за непрямим методом).

3. У «Звіті про рух грошових коштів», який 
більш детально відображає інформацію про над-
ходження та витрачання коштів у звітному пе-
ріоді за операційним, інвестиційним та фінансо-
вим напрямами діяльності підприємства.

4. У «Примітках до річної фінансової звіт-
ності» знаходимо більш детальну інформацію 
в розрізі об`єктів, як готівкові кошти, кошти на 
рахунках у банку, інші рахунки в банку, грошові 
кошти в дорозі та еквіваленти грошових коштів.
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Актуальність даної статті зумовлена тим, що 

зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації 
цікавить, в першу чергу, стан та рух грошових ко-
штів, маневреність грошовими потоками та основні 
джерела надходження й витрачання грошових ко-
штів. Оскільки, основною є операційна діяльність, 
то основними питаннями можуть бути: реалізація 
необоротних активів, виробничих запасів, отри-
мання кредитів, вчасність погашення дебіторської 
заборгованості, спрямованість грошей на розши-
рення діяльності, погашення боргів (зобов`язань), 
тобто вміння підприємства ефективно і результа-
тивно управляти власними коштами.

Тому, для достовірного оцінення фінансового 
стану підприємства, його спроможності генеру-
вати позитивні грошові потоки, необхідне вмін-
ня використовувати інформацію із даних Звіту 
про рух грошових коштів та пояснень до нього 
(управлінські звіти).

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розв`язанню теоретичних і методологічних 
питань формування, аналізу, контролю та прог-
нозування фінансової звітності присвячені до-
слідження вітчизняних вчених як: Ф.Ф. Бутин-
ця, Ю.А. Вериги, С.В. Голова, М.Я. Дем`яненко, 
М.В. Корягіна, В.В. Сопко, В.Д. Слободян, 
Б.Ф. Усач та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Значні напрацювання 
багатьох вчених є суттєвими і глибокими, але 
потреби в інформації про стан та маневреність 
грошовими коштами постійно зростають, що дає 
можливість ще більше уваги приділяти питанню 
обліково-інформаційного забезпечення управлін-
ня грошовими коштами та й потоками в цілому.

Мета статті. Узагальнення і систематизація 
теоретичних знань щодо особливостей складан-
ня Звіту про рух грошових коштів за непрямим 
методом, визначення його переваг та недоліків.

Виклад основного матеріалу. Поняття «фі-
нансова звітність» досить складне і містить цілий 
комплект звітів для складання. Якщо основним 
і найвідомішим є Баланс, а найбільш важливим 
являється Звіт про фінансові результати, то най-
складнішим є Звіт про рух грошових коштів. Від-
повідно до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності» він містить дві методики його 
складання – за прямим і непрямим методами.

Нагадаємо, що за НП(С)БО 1, Звіт про рух 
грошових коштів – це звіт, який відображає над-
ходження і вибуття грошових коштів (грошей) 
протягом звітного періоду в результаті операцій-
ної, інвестиційної та фінансової діяльності [3].

Відповідно до МСБО 7 «Звіт про рух грошових 
коштів», значну увагу приділено не тільки ін-
формації про грошові кошти, а й їх еквівалентів, 
якими є короткострокові, високоліквідні інвести-
ції, які вільно конвертуються у відомі суми гро-
шових коштів і яким притаманний незначний 
ризик зміни вартості [4].

Отже, на нашу думку, можна відкоригува-
ти визначення поняття «Звіт про рух грошових 
коштів», як звіт, який відображає надходження 
і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів про-
тягом звітного періоду в результаті операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності для за-
безпечення інформацією зовнішніх і внутрішніх 

користувачів для прийняття ефективних управ-
лінських рішень.

Як зазначено в МСБО 7:
по-перше, для користувачів інформації цікаві 

реальні фінансові можливості підприємства, тоб-
то можливість генерувати власні грошові потоки;

по-друге, важливо визначити, з яких джерел 
і скільки грошей отримує підприємство та на які 
потреби їх витрачає, за якими статтями відбува-
ється приплив/відплив грошових коштів;

по-третє, при використанні даного звіту ра-
зом з іншими формами фінансової звітності на-
дасть інформацію, яка дає користувачам змогу 
оцінювати зміни в чистих активах суб`єкта гос-
подарювання, його фінансовій структурі (у тому 
числі ліквідність та платоспроможність), а також 
здатність впливати на суми та строки грошових 
потоків з метою пристосування до змінюваних 
обставин та можливостей;

по-четверте, інформація про грошові потоки 
є корисною, оскільки дає користувачам змогу 
розробляти моделі для оцінки та порівняння те-
перішньої вартості майбутніх грошових потоків 
різних суб`єктів господарювання [4].

Отже, для того, щоб розрахувати основні фі-
нансові показники необхідно, перш за все, ви-
значити який із методів складання Звіту про рух 
грошових коштів буде використовувати підпри-
ємство. Більшість підприємств Звіт про рух гро-
шових коштів складають за прямим методом, але 
необхідно приділити увагу непрямому методу 
складання даного звіту. Відповідно до НП(С)БО 1  
та МСБО 7 суб`єкти господарювання можуть 
складати Звіт про рух грошових коштів двома 
способами: прямим (за даними бухгалтерського 
обліку) та непрямим (з даних Балансу та Звіту 
про фінансові результати) методами.

Прямий метод складання звіту більш простий, 
підходить для складання всіх розділів (від опера-
ційної, інвестиційної та фінсової діяльності).

Якщо підприємство бажає використовувати 
непрямий метод або його складання за даним 
методом є необхідним відповідно до вимог веден-
ня бухгалтерського обліку і складання фінансо-
вої звітності, то він на нашу думку, є більш:

– доцільним і ефективним для фінансово-ана-
літичної служби для прогнозування і прийняття 
стратегічних управлінських рішень;

– актуальним при складанні фінансової звіт-
ності підприємствами, які використовують МСФЗ;

– інформаційним щодо операційної діяльнос-
ті підприємства.

Особливість непрямого методу, полягає у тому, 
що чистий рух грошових коштів можна отримати 
шляхом коригування чистого прибутку. Тобто, 
чистий прибуток коригується на зміни, які відбу-
ваються по залишках дебіторської заборгованості, 
кредиторської заборгованості, необоротних акти-
вів та інших статей балансу. Отже, для прийняття 
правильних управлінських рішень на основі да-
них Звіту про рух грошових коштів можна отри-
мати досить широку інформацію (табл. 1).

Отже, управління грошовими коштами перед-
бачає здійснення постійного аналізу їх руху, а та-
кож прогнозних розрахунів грошових потоків для 
запобігання проблем у подальшій діяльності. 

Найбільш важливим аспектом управління 
грошовими коштами є мінімізація ризику їх не-
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Таблиця 1 
Обліково-інформаційне забезпечення користувачів інформацією  

про наявність і вибуття грошових коштів
Стаття звіту про рух грошових 
коштів за непрямим методом Обліково-інформаційне забезпечення користувачів

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування

Інформація в розрізі витрат та доходів, понесених та отриманих від 
результатів операційної та інших видів діяльності (відповідно до Звіту 
про фінансові результати).
Аналіз фінансових результатів підприємства до оподаткування (прибуток 
(збиток)).

Коригування на:
– амортизацію необоротних 
активів

Інформація про амортизаційні відрахування, які були включені у 
витрати на виробництво продукції та надання послуг. 
Визначення швидкості знецінення та швидкості оновлення основних засобів.
Підвищення ролі власних джерел фінансування інвестиційних проектів.
Аналіз забезпеченості цільового використання амортизаційних 
відрахувань.

– збільшення (зменшення) 
забезпечень

Прогнозні оцінки стану забезпечень (витрати на оплату майбутніх 
відпусток, гарантійних забезпечень, додаткове пенсійне забезпечення, 
реструктуризцію та ін.).
Інформація про цільове призначення, контроль за строками погашення.
Аналіз забезпечень, які використовуються протягом звітного періоду.
Аналіз невикористаних сум забезпечень.

– збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць

Аналіз наслідків від зміни курсів у складі доходів або витрат підприємства.
Аналіз впливу монетарних статей в іноземній валюті на стан грошових 
статей на дату балансу.
Аналіз впливу наслідків змін валютних курсів на прибуток або збиток 
піприємства та визначення ризиків
Аналіз класифікаційних ознак курсових різниць із впливом на фінансові 
результати

Збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та 
інших негрошових операцій

Аналіз стану витрат та ризиків на дослідження і розробки.
Аналіз втрат, доходів і ризиків від реалізації виробничих запасів  
та списання необоротних активів.
Аналіз втрат від знецінення запасів.
Аналіз стану сумнівних і безнадійних боргів та шляхи їх вирішення.
Аналіз втрат від зменшення корисності активів, уцінки необоротних 
активів та фінансових інвестицій.
Аналіз доходів від списання кредиторської заборгованості.
Аналіз доходів від операційної оренди активів.

– фінансові витрати

Аналіз отриманих відсотків за користування кредитами, позиками, 
фінансовою орендою активів, виданими векселями тощо та інформація 
щодо порядку їх розподілу.
Інформація про віднесення активів щодо розподілу на кваліфікаційні  
і некваліфікаційні.

– зменшення (збільшення) 
оборотних активів

Аналіз розміру дебіторської заборгованості за видами та визначення 
причин їх непогашення.
Інформація про економічну природу фінансових операцій (інвестицій) 
суб`єктів господарювання як додаткового джерела фінансування
Аналіз причин надходження і вибуття грошових коштів.
Аналіз розміру одержаного фінансового результату на підприємстві із 
станом грошових коштів.

– збільшення (зменшення) 
поточних зобов`язань

Аналіз частки грошових коштів у складі оборотних активів підприємства 
при зростаючому обсязі його поточних зобов’язань.

хватки, що викликано дуже суттєвим розривом 
між грошовими надходженням і вибуттям. Тому, 
на основі інформації Звіту про рух грошових ко-
штів та інших форм фінансової звітності, можна 
вирішити цілу низку фінансових проблем під-
приємства, тобто:

– проаналізувати та дати оцінку фінансового 
стану суб'єкта господарювання;

– праналізувати темпи розвитку підприєм-
ства та швидкість оборотності грошових коштів 
для його забезпеченості мінімальною сумою гро-
шей для проведення господарських операцій; 

– проаналізувати вплив зовнішніх і внутріш-
ніх факторів на фінансову стійкість підприємства;

– проаналізувати шляхи раціонального ви-
користання грошових коштів на різних етапах: 
постачання, виробництва, реалізації, послуг 
та управління;

– проаналізувати стан підприємства у необ-
хідності залучення кредитних сум та фінансової 
підтримки різних юридичних установ; 

– зменшити ризики у господарській діяльності 
підприємства та управління грошовими коштами.

Тому, як вірно зазначила Біленко Д.В., вра-
ховуючи думку науковців, на сьогоднішній день 
в більшості країн світу звіт про рух грошових ко-
штів є обов'язковою частиною пакету фінансової 
звітності та використовується для наочного уяв-
лення впливу поточної, інвестиційної та фінан-
сової діяльності підприємства на її фінансовий 
стан за певний період часу. Також визначила, 
що для керівництва підприємства практична 
цінність звіту про рух грошових коштів полягає 
в можливості як короткострокового планування 
діяльності підприємства, так і розробки довго-
строкової фінансової та інвестиційної політики, 
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наприклад, в частині прийняття рішень щодо 
оцінки достатності грошових коштів необхідних 
для погашення короткострокової кредиторської 
заборгованості або щодо оцінки можливості роз-
ширення виробничих потужностей, залучення 
нових співробітників і т.д. [1].

Також, можна підтримати думку Майборо-
ди О.Є., яка суттєво зазначила, що «управління 
грошовими потоками необхідно розглядати як 
послідовний процес постановки завдань та їх ви-
конання, який включає реалізацію таких функці-
ональних етапів: планування та прогнозування 
грошових потоків і складання відповідних внут-
рішніх фінансових документів (бюджет грошових 
потоків, а також плановий звіт про рух грошових 
коштів, платіжний календар та ін.); імплемен-
тація бюджету грошових потоків як невід'ємної 
складової частини системи бюджетів на підприєм-
стві; фінансовий контролінг виконання бюджету 
грошових потоків та планових показників Звіту 
про рух грошових коштів; здійснення коригуван-
ня планових величин відповідно до зміни зовніш-
ніх та внутрішніх умов реалізації плану» [2].

Висновки та пропозиції. Отже, для того, 
щоб оптимізувати управління грошовими кошта-
ми необхідно на підприємстві обрати ефективну 
форму організації всіма процесами, пов`язаними 
з надходження та вибуттям грошових потоків. 

Визначимо основні шляхами досягнення 
оптимізації грошових коштів підприємства на 
основі реалізації таких заходів:

– розробка модуля управління грошовими 
коштами, який включатиме всі можливі кана-
ли надходження грошових коштів та їх вибуття 
з визначенням ризиків та прогнозних оцінок;

– застосовувати не тільки метод високих цін 
на продукцію, а й метод цінових знижок на неї 
при різних формах оплати покупцем;

– застосовувати знижки покупцям за скоро-
чення строків розрахунків, тобто розширювати 
форму спонтанного фінансування;

– розширення факторингових угод;
– проведення постійного аналізу показників 

Звіту про рух грошових коштів з урахуванням 
впливу на стан грошових коштів таких елемен-
тів, як орендовані необоротні активи, непередба-
чені активи й зобов`язання, списані активи тощо.

– конкретизувати інформацію по руху та на-
явності грошових коштів на визначених підпри-
ємством субрахунках четвертого порядку. 

З урахуванням вище сказаного, можна за-
значити, що визначення правильної мети і по-
ставлених цілей дасть можливість чітко проана-
лізувати причини незбалансованості грошових 
потоків і більш точно скласти бюджет грошових 
потоків на наступний звітний період.
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ОСОблиВОСтІ та шляхи уДОСкОНалеННя ОблІку Витрат  
На МаркетиНГОВу ДІяльНІСть

анотація. У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти обліку витрат підприємства на маркетин-
гову діяльність. З’ясовано, що маркетингові витрати спрямовані на дослідження ринку, його кон’юнктури, 
вивчення зміни попиту на товарну продукцію. Витрати на збут мають обмежений характер і спрямову-
ються переважно на задоволення потреб споживачів шляхом реалізації продукції. Охарактеризовано нор-
мативно-правове регулювання структури витрат на збут у бухгалтерському обліку. Розглянуто конструк-
цію рахунку 93 «Витрати на збут» і запропоновано рахунки аналітичного обліку. Досліджено особливості 
методів обліку витрат на збут. Розглянуто документальне оформлення обліку витрат на збут. Надано 
пропозиції щодо удосконалення обліку витрат на маркетинг.
ключові слова: витрати на збут, витрати на маркетинг, організація обліку, обліковий процес, облікова 
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fEaTuRES aNd wayS foR iMpRoviNG accouNTiNG  
of coSTS foR MaRkETiNG acTiviTiES

Summary. The article describes theoretical and practical aspects of accounting of enterprise costs for market-
ing activity. The views of different scientists regarding the reflection of marketing costs in accounting have been 
researched. The components of the accounting and analytical support for managing of marketing costs have 
been characterized. In the framework of the current legislative requirements is no clear classification of mar-
keting costs, which makes impossible to take into account the centers of their occurrence (separate structural 
subdivisions) and the sector specifics of activity of the particular enterprise. It is found out that marketing costs 
are directed on the market research, its conjuncture, studying of changes in demand for commodity products. 
The costs of sales are limited and are directed mainly to meet the needs of consumers by means of sales of prod-
ucts. Their size and structure are determined by market conditions, specifics of commodity products, consumer 
requests, strategic goals of the enterprise. The purpose of accounting of sales activities is the information sup-
port of management of income and costs; the formation of financial results; the assessment of expediency and 
effectiveness of the measures of sales policy; the possibility of planning the optimal cost of their implementation; 
control of sales operations. The legal regulation of the structure of sales costs in accounting has been described. 
The structure of the account 93 «Sales expenses» has been considered and analytical accounts have been offered. 
The list of marketing costs based on a functional approach to their management has been proposed. The peculi-
arities of accounting methods of sales costs have been investigated. Documentary registration of sales costs has 
been considered. The proposals of improving the accounting of indirect sales costs have been given.
keywords: sales costs, marketing costs, organization of accounting, accounting process, accounting nomenclature.

Постановка проблеми. В умовах інте-
грації до європейського товариства ак-

туалізуються питання збуту продукції. Збутова 
діяльність є вагомим показником посилення по-
зиціонування підприємства на ринку, а також 
необхідною умовою підвищення обсягів реаліза-
ції та поліпшення збуту. На ефективність вироб-
ництва, конкурентоспроможність продукції, рі-
вень задоволення попиту споживачів все більше 
впливає становище щодо цін та якості продукції, 
напрямів її транспортування, комунікативні зді-
бності партнерів тощо.

аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Різні аспекти обліку збуту продукції 
досліджувались у працях вітчизняних та за-
рубіжних учених. Найбільш глибоко проблеми 
бухгалтерського обліку витрат на збут висвіт-
лено в працях таких вітчизняних учених, як 
А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, М.В. Кужельний, 
О.В. Пальчук, В.Г. Линник, В.М. Пархоменко, 
В.В. Сопко, В.Я. Савченко, В.А. Дерій, Т.О. Му-
лик, Н.М. Гудзенко [6], Н.М. Нечай, О.В. Паль-
чук [7], О.А. Шевчук [9] та ін., а також зарубіж-

них учених: Д. Блейка, Б. Нідлз, Я.В. Соколова, 
Е.С. Хендерксена та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Насьогодні досліджень 
стосовно обліку витрат на збут продукції є неба-
гато. Дотепер не сформульована єдина позиція 
щодо суті понять «витрати на збут» та «витрати 
на маркетинг». Серед проблем, які потребують 
удосконалення обліку витрат на збут є питання 
групування витрат на збут та організації їх об-
ліку. Спостерігається неузгодженість норматив-
но-правових документів, є мало дослідженими, 
спірними та потребують серйозного вдоскона-
лення організація та методика обліку витрат на 
зберігання та транспортування продукції тощо. 
Вищесказане і визначило актуальність цього до-
слідження.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
окремлення особливостей, проблемних аспектів 
організації обліку витрат на збут підприємства 
та обґрунтування напрямів їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Питання 
прозорості та доречності економічної інформації 
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про витрати від операційної діяльності підпри-
ємств, що формуються у системі бухгалтерсько-
го обліку для складання фінансової звітності, не 
є повністю вирішеними, що негативно впливає 
на становлення підприємства на ринку. Тому ре-
формування та гармонізація вітчизняної систе-
ми бухгалтерського обліку в Україні потребують 
упровадження нових і вдосконалення наявних 
інструментів для відображення їх в обліку.

Методологічні основи формування інформа-
ції про витрати на збут в бухгалтерському облі-
ку регламентуються Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 16 «Витрати», а в торгів-
лі склад витрат на збут пропонується Методич-
ними рекомендаціями по формуванню складу 
витрат і порядку їх планування, які затвердже-
ні наказом Міністерства економіки та по питан-
ням європейської інтеграції України № 145 від 
22.05.2002 року. В кожному з цих нормативних 
документів витрати на збут згруповані за іншими 
статями. У Методичних рекомендаціях перелік 
витрат, що входять до складу витрат на збут, зна-
чно розширений ніж в П(С)БО 16 «Витрати» [3].

Аналітичний облік збуту повинен забезпечу-
вати можливість аналізу отриманих даних від 
реалізації продукції і вибір найкращого із наяв-
них та можливих методів продажу.

Існують різні точки зору щодо назви рахун-
ку 93 «Витрати на збут». Існують пропозиції на 
рахунок того, щоб рахунок 93 доцільно перейме-
нувати на «Витрати на маркетинг і комерційну 
діяльність» з виділенням на ньому двох субра-
хунків – витрати на маркетинг і комерційні ви-
трати». На нашу думку, комерційну діяльність 
можна ототожнювати з оперативною діяльністю 
підприємства, оскільки зазначений вид діяль-
ності охоплює всі витрати операційної діяльнос-
ті, пов’язані з придбанням і продажем продукції 
(товарів, робіт, послуг).

Гудзенко Н.М. запропонувала перейменувати 
рахунок 93 «Витрати на збут» на «Маркетинго-
ві витрати», передбачивши для обліку витрат на 
збут субрахунок 931 «Витрати на збут» (932 «Ко-
мерційні витрати», 933 «Інші маркетингові ви-
трати»). З метою формування оперативних ана-
літичних даних про процес і результати збутової 
діяльності розроблено «Відомість обліку витрат 
збутової діяльності» та «Відомість обліку збуту за 
каналами» [6, c. 15].

На нашу думку, слушною є пропозиція 
О.В. Пальчук та Н.М. Нечай щодо внесення змін 
до Плану рахунків і виділення окремого рахун-
ку для обліку маркетингових витрат. Врахову-
ючи те, що маркетингові та збутові витрати до-
сить схожі, доцільно їх відображати на рахунку 
93 «Витрати на збут», але погоджуємося, що до-
цільніше вказаний рахунок перейменувати на 
«Маркетингові і збутові витрати» і ввести до ньо-
го два субрахунки: 931 «Маркетингові витрати» 
та 932 «Витрати на збут». У розрізі цих субрахун-
ків вони пропонують виділяти субрахунки дру-
гого порядку за визначеними підвидами марке-
тингової та збутової діяльності [7, c. 384].

На нашу думку, в аналітичному обліку у скла-
ді витрат на збут необхідно виділити статтю: 
«Витрати на організацію прийомів презентацій 
і свят, придбання та розповсюдження подарун-
ків, включаючи безкоштовну роздачу зразків то-

варів або безоплатне надання послуг (виконання 
робіт) у рекламних цілях», що дасть можливість 
здійснювати контроль за правильністю їх вклю-
чення до складу валових витрат.

Отже, метою зведення даних витрат до мі-
німуму непродуктивних витрат облік доречно 
вести у кількох розрізах. Для вдосконалення 
чинного плану рахунків, враховуючи розглянуті 
пропозиції різних авторів і результати власних 
досліджень, пропонуємо перейменувати раху-
нок 93 «Витрати на збут» на «Витрати на збут, 
рекламу й маркетинг». При цьому облік витрат 
на збут доцільно вести в розрізі субрахунків 
931 «Витрати на збут», 932 «Витрати на рекла-
му», 933 «Маркетингові витрати». Запропоновані 
субрахунки та відповідний склад витрат в обліку 
можна використовувати у практичній діяльності 
обліковців на вітчизняних підприємствах різних 
галузей економіки.

Основною класифікаційною властивістю ме-
тодів обліку витрат на збут, на наш погляд, 
є об’єкти обліку витрат на збут, які слід поділяти 
на аналітичні та госпрозрахункові позиції. Так, 
Л.К. Сук наводить таку класифікацію методів 
обліку витрат на збут (табл. 1).

Засоби розрахунку собівартості продукції 
об’єднуються із методами обліку витрат на збут. 
Проте, використовуючи відмінні способи, можна 
отримати неоднаковий розмір собівартості від-
повідного виду продукції, хоч загальна сума ви-
трат тут залишається незміною. Отже, вибір ви-
значених методів калькулювання залежить від 
інформації, яка необхідна для прийняття управ-
лінських рішень.

Шевчук О.А. визначає такі методи калькулю-
вання собівартості продукції, як метод послідов-
ного підсумування витрат на збут; метод прямо-
го нагромадження витрат на збут. Суть першого 
методу полягає в тому, що собівартість кінцевої 
готової продукції визначають на основі послідов-
ного підсумування витрат (в тому числі витрат 
на збут), які враховують на окремих аналітичних 
рахунках. За прямого методу нагромадження ви-
трат собівартість продукції визначають за усіма 
витратами, які обліковуються на одному аналі-
тичному рахунку [9, c. 49].

Документами під час відображення витрат на 
збут на підприємстві можуть слугувати: наклад-
на, рахунок, розрахунок бухгалтерії тощо. Спи-
сання витрат на збут на фінансові результати 
підприємств оформляється довідкою бухгалтерії. 
Аналітичний облік витрат на збут здійснюється 
за статтями витрат та за економічними елемен-
тами. Якщо облік витрат на збут ведеться за цен-
трами витрат, тоді можуть складатися регістри 
в розрізі структурних підрозділів, пов’язаних із 
збутом продукції.

Для обліку витрат на збут використовують 
Журнал-ордер № 5 В с.-г. Цей журнал-ордер при-
значений для відображення кредитових оборотів 
щодо виходу продукції, робіт і послуг (списання 
для відповідних споживачів) з кредиту рахун-
ків 23 «Виробництво» (за видами виробництв), 
24 «Брак у виробництві», 39 «Витрати майбут-
ніх періодів», 91 «Загальновиробничі витрати», 
92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на 
збут». Передбачено також використання Звіту 
№ 5.9 с.-г. про витрати на збут [2; 4].
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Інформацію про витрати підприємства, в тому 
числі про збут, Міністерством фінансів України 
пропонується також узагальнювати в відомості 
6.1.-п «аналітичного обліку витрат». В цьому регі-
стрі витрати на збут групуються в залежності від 
їх можливості включення в валові витрати і ця 
інформація в подальшому може бути використа-
на при заповненні декларації про прибуток. 

Для виключення дублювання однакової інфор-
мації в різних облікових регістрах (журнали 5 та ві-
домості 6.1.-п) можна рекомендувати узагальнення 
інформації про витрати підприємства в розрізі ста-
тей здійснювати тільки в відомості 6.1.-п, де знач-
но розширений перелік витрат. Підсумкові дані по 
кожному рахунку, на яких узагальнюються дані 
про витрати, слід далі перенести в журнал 5. 

Таким чином журнал 5 стає більш наочним, 
виключається дублювання облікових даних 
та з’являється можливість зближення бухгал-
терського та податкового обліку витрат підпри-
ємства. Враховуючи те, що по окремим статтям 

витрат на збут встановлені граничні розміри їх 
включення в валові витрати, то для визначення 
цих сум потрібні додаткові розрахунки в залеж-
ності від бази їх обчислювання.

Висновки і пропозиції. В умовах ринкової 
економіки процес збуту продукції посідає осо-
бливе місце в діяльності кожного підприємства, 
адже насамперед від того, як здійснюється цей 
процес, залежить його фінансовий результат. 
Рекомендовано відокремлювати в обліку витра-
ти на маркетинг і витрати на збут шляхом уточ-
нення статей аналітичного обліку цих витрат 
в окремо розроблених регістрах з урахуванням 
специфіки підприємства. Це допоможе уникнути 
труднощі та ускладнення при організації бухгал-
терського обліку витрат підприємства. Необхідно 
передбачити в наказі «Про облікову політку під-
приємства» розділ витрати на збут, де необхідно 
врахувати інформацію з визнання та класифіка-
ції витрат, графік документообігу та форми внут-
рішніх документів витрат. 

Таблиця 1
Методи обліку витрат

Методи обліку витрат на збут
Ознака класифікації Групи витрат характеристика

1. За складом об’єктів обліку витрат на збут
аналітичні позиції

види продукції, 
технологічні процеси, 
окремі замовлення

госпрозрахункові позиції структурні підрозділи, 
центри відповідальності

2. За ступенем деталізації витрат на збут елементи витрат
статті витрат

3. За повнотою включення витрат на збут повні витрати
обмежені витрати

4. За величиною включення витрат на збут
реальні витрати
середні витрати
нормативні витрати

5. За оперативністю і рівнем контролю  
за витратами на збут

нормативний метод
ненормативний метод

6. За способом оцінки готової реалізованої 
продукції

за фактичною вартістю
за нормативною вартістю
за справедливою вартістю

7. За відображенням витрат на збут в системі 
рахунків

інтегрований метод
автономний метод

Джерело: розроблено авторами за даними [8]
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кОрпОратиВНе упраВлІННя В епОху циФрОВІзацІї
анотація. Стаття присвячена цифровізації, цифровій економіці та цифровій трансформації корпора-
тивних підприємств. Розкрито сутність цифровізації і цифрової економіки, визначено поняття цифрової 
трансформації в контексті корпоративного управління. Обґрунтовано важливість цифрової економіки з 
огляду на те, що сучасні підприємства, побоюючись бути охопленими більш гнучкими конкурентами, 
прагнуть прискорити процеси впровадження інновацій, експериментувати з новими цифровими мож-
ливостями, щоб покращити свої позиції серед конкурентів та підкоряти нові ринки товарів і послуг. Кор-
поративне управління змінюється в процесі розвитку цифрових технологій, оскільки цифровізація дає 
корпоративним підприємствам додаткові переваги в очах споживачів. Використання корпоративним під-
приємствами цифрових технологій також робить їх більш гнучкими до змін, що є важливим компонент ом 
сталого розвитку підприємства в сучасних економічних реаліях України та світу.
ключові слова: цифровізація, цифрова трансформація, цифрова економіка, корпоративні підприємства, 
корпоративне управління.
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coRpoRaTE GovERNaNcE iN ThE diGiTal EMpoRy
Summary. The article is devoted to digitalization, digital economy and digital transformation of corporate 
enterprises. The essence of digitalization and digital economy is revealed, the concept of digital transformation 
is defined in the context of corporate governance. The importance of the digital economy is justified because 
modern enterprises, fearing to be covered by more flexible competitors, are striving to accelerate innovation 
processes, experiment with new digital opportunities in order to improve their positions among competitors 
and conquer new markets for goods and services. Corporate governance is changing in the process of deve-
loping digital technologies, as digitalization gives corporate enterprises additional advantages in the eyes of 
consumers. The use of digital technologies by corporate enterprises makes them more flexible to change, is 
an important component of the sustainable development of the enterprise in the modern economic realities of 
Ukraine and the world. The digital transformation in the field of corporate governance is represented by the 
process of using digital technologies to create or modify existing business processes through which the firm is 
managed and controlled. The digital transformation of corporate governance is basically a catalyst for profound 
change. To do this, you need a smart guide that can expand the scope and move the company forward. Digital 
conversion is a daunting task. Countries that have taken a leading position in digitization have faced severe 
cultural, organizational, and technical problems. One of the ways to make all transformations successful is 
to account for these problems. There is a way to become a digital leader in a particular field of the economy, 
namely the allocation of priority digital projects that can be implemented by specific organizational teams. 
The main functional activities that should focus on these teams are the development of a digital strategy,  
the management of digital activity through their national companies, and the transformation into an opera-
tional advantage of their digital execution.
keywords: digitalization, digital transformation, digital economy, corporate enterprises, corporate governance.

Постановка проблеми. Саме зараз, 
в епоху цифрових інформаційних тех-

нологій, є актуальним дослідження сучасних 
тенденцій розвитку цифрової економіки як 
окремої галузі, визначення взаємного впливу 
з корпораціями, які є активними учасниками 
та рушіями розвитку цифрової економіки. По-
ширення поняття «цифровізація» в суспільстві 
спричиняє певну плутанину через недостатнє 
розуміння сутності даного поняття та його різ-
ниці із цифровою трансформацією, а також їх 
ролі у цифровій економіці.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки 
свідчать про активне ви-користання цифрових 
технологій, зокрема корпоративними підприєм-
ствами для задоволення як власних потреб, так 
і потреб стейкхолдерів. Цифрова трансформація 
бізнесу дає змогу отримати додатково нові пере-
ваги на ринку та збільшити власну конкуренто-
здатність. Існує прогалина у визначенні впливу 
цифрових трансформацій на процес корпоратив-

ного управління як чинника підвищення конку-
рентоспроможності корпоративних підприємств. 

аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Цифрову економіку та процеси цифровізації 
в корпоративному управлінні розглядали у своїх 
наукових працях багато вітчизняних та зарубіж-
них вчених, зокрема: В. Куриляк, Н.І. Чухрай, 
М.В. Макарова, А. Сіленко, О.П. Копішинська, 
Л.О. Мусіна, О.Б. Гірна, В.О. Котельніков, 
К. Цузе, Д. Тапскотт, Н. Лейн, Л. Маргхеріо, 
Е. Бриньольфссон та Б. Кахін, Т. Мезенбург 
та інші. Незважаючи на численні наукові дослід-
ження та публікацію праць пов’язаних із циф-
ровізацією, цифровою трасформацією, цифро-
вою економікою та їх впливом на корпоративне 
управління, залишається недостатньо дослідже-
ним поняття цифрової трансформації та її роль 
у розвитку цифрової економіки України та світу.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проаналізовано та сис-
тематизовано загальну інформацію про цифро-
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ву економіку та цифровізацію. Сформовано по-
няття «цифрова трансформація корпоративного 
управління».

Метою статті є визначення ролі цифрової 
економіки для розвитку сучасного суспільства. 
Розгляд цифровізації в корпоративних підпри-
ємствах та сформувати поняття «цифрова транс-
формація корпоративного управління».

Виклад основного матеріалу. Поняття циф-
ровізації цікавило вітчизня-них та зарубіжних 
вчених ще з початку минулого століття, разом із 
появою перших цифрових машин (1933 р.) та мов 
програмування. Пізніше з’явилися ARPANET 
(далекий прообраз сучасної мережі Інтернет) 
та протоколи передачі даних TCP/IP. Термін 
«цифрова економіка» з’явився у 1994 році, одно-
часно з появою електронної торгівлі.

Чимало зусиль, для появи цифровізації 
та розвитку цифрової економіки, доклали такі 
вчені, як Н.І. Чухрай, М.В. Макарова, О.П. Копі-
шинська, Л.О. Мусіна, О.Б. Гірна, Н.А. Павлен-
ко, Д.О. Єліферов, Л.П. Бондаренко, Н.В. Мороз, 
М.О. Кононец, Л.А. Захарченко, М.С. Хазрат, 
М.С. Григор'єв, І.О. Коваленко, М.А. Дем'янчук, 
К.С. Гуржий, Л.Г. Кльоба, Н.М. Матвєєва, 
В.О. Котельніков, К. Цузе, Д. Тапскотт, Н. Лейн, 
Л. Маргхеріо, Е. Бриньольфссон та Б. Кахін, 
Т. Мезенбург, Р. і Р. Лемб, А.В. Шиманська, 
М. Банкевіц, Карл Аберг і Крістін Теухерт.

Засновником цифрової економіки, яку ми мо-
жемо спостерігати у наш час, вважається канад-
ський вчений,професор менеджменту Університе-
ту Торонто, доктор юридичних наук Дон Тапскотт. 
У 90-х роках минулого століття, Д. Тапскотт ви-
значив цифрову економіку як ту, що об’єднує лю-
дей та організації через мережу, та передбачає 
домінуюче використання цифрових технологій. 
Його концепція є досить глибокою, оскільки охо-
плює впровадження інновацій, а також вироб-
ництво, закупівлі, спілкування і навчання за до-
помогою цифрових технологій [1].

Крім того, він зазначав, що: «Цифрова еко-
номіка повинна дозволити вільний доступ до 
інформації та полегшити передачу знань через 
кордони для різних людей. На відміну від ста-
рої економіки, де інформація була аналоговою 
або фізичною, спілкування було можливим тіль-
ки через фактичне переміщення людей. У новій 
економіці інформація в цифровій формі, що під-

тримується цифровими пристроями, дозволяє 
вільно переміщати величезну кількість інфор-
мації в найкоротші терміни між людьми в різних 
частинах світу».

Л.Г. Кльоба стверджує, що «цифрова економі-
ка» означає діяльність, в якій основними засоба-
ми (факторами) виробництва є цифрові (електро-
нні, віртуальні) дані як числові, так і текстові. 
На його думку, цифрова економіка базується на 
інформаційно-комунікаційних та цифрових тех-
нологіях, стрімкий розвиток та поширення яких 
вже сьогодні впливають на традиційну (фізично-
аналогову) економіку, трансформуючи її від та-
кої, що споживає ресурси, до економіки, що ство-
рює ресурси [2].

Томас Мезенбург визначив цифрову економі-
ку, як «ту, що має три основні компоненти» (інф-
раструктура електронного бізнесу, електронний 
бізнес, електронна комерція) (рис. 1).

Клодін Кассар, технологічний та цифровий 
керівник, директор консалтингового та аутсор-
сингового підприємства «Делойт Мальта», разом 
із своєю командою визначила «цифрову економі-
ку» як економічну діяльність, яка є результатом 
мільярдів повсякденних онлайнових зв'язків 
між людьми, підприємствами, пристроями, да-
ними та процесами. На їх думку, основою цифро-
вої економіки є гіперзв'язок, що означає зроста-
ючий взаємозв'язок людей, організацій і машин, 
що є результатом Інтернету, мобільних техноло-
гій та Інтернету речей [3].

С.В. Коляденко, доктор економічних наук, про-
фесор, визначив цифрову економіку як економіку, 
що базується на цифрових комп’ютерних техно-
логіях. Цифрову економіку також іноді назива-
ють інтернет-економікою, новою економікою, або 
веб-економікою. С.В. Коляденко стверджує, що 
«цифрова економіка» все частіше переплітається 
з традиційною економікою, роблячи чітке розмеж-
ування складнішим. Під цифровою економікою 
розуміють виробництво, продажі і постачання 
продуктів через комп'ютерні мережі [5].

Крім того, цифровою економікою також на-
зивають діяльність, в якій ключовими фактора-
ми (засобами) виробництва є цифрові дані та їх 
викорис-тання, що дозволяє суттєво збільшити 
ефективність та продуктивність в різних видах 
економічної діяльності; цифровою економікою 
називають економіку, котра застосовує (спожи-

Інфраструктура електронного 
бізнесу – це частка загальної 
економічної інфраструктури, 
що використовується для під-
тримки електронних бізнес-
процесів та ведення електрон-
ної комерції

Електронна комерція (елект-
ронна комерція) – це вар-
тість товарів і послуг, що 
продаються за допомогою 
комп'ютерних мереж

Електронний бізнес – це біз-
нес, який організований за 
допомогою комп'ютерно-
опосередкованої мережі

Цифрова економіка

рис. 1. компоненти визначення т. Мезенбурга «цифрова економіка»
Джерело: розроблено автором за даними [4]
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ває) цифрові технології та сервіси. Сферу, котра 
створює цифрові технології та сервіси, впровад-
жує та обслуговує, називають цифровою індустрі-
єю (в українських реаліях цю сферу називають 
«ІТ-сектор» або «сфера ІКТ») [6].

Цифрова економіка є рушійною силою розвит-
ку сучасного суспільства, яка є запорукою стало-
го і довгостроковою розвитку в корпоративному 
управлінні. Все більше вітчизняних корпоратив-
них утворень схиляється до використання циф-
рових технологій у своїй операційній діяльності.

Макс Банкевіц, Карл Аберг і Крістін Теухерт 
стверджують, що цифровізація зробила сучасне 
середовище корпоративного управління більш 
конкурентоспроможним, ніж коли-небудь в істо-
рії [7]. Корпоративні підприємства, що володіють 
інфраструктурою і знаннями для того, щоб ско-
ристатися змінами в економіці, є унікальними 
для своєї галузі і цілком реально можуть досягти 
успіху в конкурентному середовищі.

Цифрова економіка стала моделлю світової 
економіки в якості наступного етапу розвитку. 
Вона включає в себе результати використання 
інформаційних технологій у різних галузях еко-
номіки, та всього, що відбувається в нашому по-
всякденному житті [8].

Розвиток цифрової економіки України поля-
гає у створенні ринкових стимулів, мотивацій, 
попиту та формуванні потреб щодо використання 
цифрових технологій, продуктів та послуг серед 
українських секторів промисловості, сфер жит-
тєдіяльності, бізнесу та суспільства для їх ефек-
тивності, конкурентоспроможності та національ-
ного розвитку, зростання обсягів виробництва 
високотехнологічної продукції та благополуччя 
населення. Цифровізація є визнаним механіз-
мом економічного зростання завдяки здатності 
технологій позитивно впливати на ефективність, 
результативність, вартість та якість економічної, 
громадської та особистої діяльності корпоратив-
них утворень [9].

Поняття «цифровізація», на сьогоднішній 
день, знаходиться в тренді і має досить багато 
різноманітних визначень, одне із яких – насичен-
ня фізичного світу електронно-цифровими при-
строями, засобами, системами та налагодження 
електронно-комунікаційного обміну між ними, 
що фактично уможливлює інтегральну взаємо-
дію віртуального та фізичного, тобто створює кі-
берфізичний простір. Основна мета цифровізації 
полягає у досягненні цифрової трансформації 
існуючих та створенні нових галузей економі-
ки, а також трансформації сфер життєдіяльності 
у нові більш ефективні та сучасні [9].

Дане поняття вже почали використовува-
ти в процесі корпоративного управління. Якщо 
пояснювати даний термін стисло, то цифрові-
зація – це те, що потрібно, щоб зробити вироб-
ництво більш гнучким, пристосованим до реалій 
сучасного дня і конкурентоспроможним в «циф-
ровому світі», що стрімко розвивається. Цифрові-
зація – це засіб отримання бажаного результату, 
а саме гнучкого виробництва, що дає клієнтам 
відмінний результат, а власникам – більш висо-
кий прибуток. Цифрову трансформацію можна 
визначити, як інтеграцію цифрових технологій 
у всі сфери бізнесу, а особливо у корпоратив-
не управління, що призводить до принципових 

змін в тому, як діють підприємства та як вони за-
безпечують цінність для клієнтів.

Необхідно чітко розмежовувати поняття «циф-
ровізація» і «цифрова трансформація», зокрема 
у сфері корпоративного управління.

Цифрова трансформація – це процес переве-
дення підприємства в «гнучкий» стан з поточно-
го, зазначає Раджив Сівараман, віце-президент 
з розвитку – «Послуги з передачі даних та служ-
би безпеки головних заводів Siemens» [10].

Цифрова трансформація у сфері корпоратив-
ного управління представлена процесом вико-
ристання цифрових технологій для створення 
нових або змінення існуючих бізнес-процесів за 
допомогою яких керується і контролюється фір-
ма [11]. Цифрова трансформація корпоративного 
управління безумовно є каталізатором глибоких 
змін. Для цього необхідне розумне керівництво, 
яке зможе розширити рамки і рухати підприєм-
ство вперед [12].

Термін «цифровізація» використовується для 
опису трансформації, яка йде далі, ніж просто 
заміна аналогового або фізичного ресурсу на 
цифровий або інформаційний. Наприклад, кни-
ги не просто перетворюються в електронні книги, 
а надають цілий набір інтерактивних і мульти-
медійних дослідів. Відповідно, на підприємстві 
процеси можуть стати онлайн-діалогами між 
сторонами, які раніше безпосередньо навіть не 
спілкувалися.

На сьогоднішній день, процеси цифрової 
трансформації є актуальними для багатьох кра-
їн світу, натомість невикористання цифрових 
технологій у бізнесі є показником недостатнього 
розвитку. Кожен гравець на своєму ринку праг-
не здобути найбільшу кількість конкурентних 
переваг, одним із способів досягнення даної мети 
є саме цифрові перетворення. Це актуально не 
тільки для окремих підприємств, а й для держав 
на макроекономічному рівні.

Цифрові перетворення є складним завданням. 
Країни, які зайняли ліди-руючі позиції у цифро-
візації, постали перед важкими культурними, ор-
ганіза-ційними, технічними проблемами. Одним 
із способів зробити усі трансформації успішни-
ми є облік цих проблем. Існує спосіб стати циф-
ровим лідером у конкретній галузі економіки, а 
саме виділення пріоритетних цифрових проектів, 
що зможуть реалізувати конкретні організаційні 
команди. Головними функціональними видами 
діяльності, на яких слід зосередити увагу цим ко-
мандам є розвиток цифрової стратегії, управління 
цифровою діяльністю через їхні національні ком-
панії, а також перетворення в операційну перева-
гу їх цифрове виконання [13].

Вчені Міжнародного інституту управлінсько-
го розвитку (розташований в Лозанні, Швей-
царія) провели дослідження і створили «Світо-
вий рейтинг цифрової конкурентоспроможності 
2018», в якому Україна отримала 58 місце (під-
нявшись на дві сходинки, порівняно із минулим 
роком). В даному рейтингу, серед країн із насе-
ленням більше 20 млн. Україна посідає 25 місце; 
серед країн із ВВП на душу населення менше 
20 тис. доларів на 25 місці; серед країн в регіоні 
Европа – Середня Азія – Африка маємо 40 міс-
це. За фактором «знання» Україна на 39 місці 
(на 6 сходинок вище ніж 2017 року). За субфак-
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торами: талант – 55 місце; навчання та освіта – 
22 місце;наукова концентрація – 40 місце. До-
сліджувані країни було поділено за декількома 
факторами (табл. 1).

За фактором «знання» Україна на 39 місці 
(на 6 сходинок вище ніж 2017 року). За субфак-
торами: талант – 55 місце; навчання та освіта – 
22 міс-це;наукова концентрація – 40 місце.

За фактором «технології» – 61 місце (на одну 
сходинку вище ніж 2017 року). За субфакторами: 
нормативна база – 54 місце; капітал – 61 місце; 
технологічна база 57 місце.

За фактором «готовність до майбутнього» на 
61 місці (так, як і 2017 року). За субфакторами: 
адаптивні позиції – 53 місце;бізнес гнучкість – 
53 місце;інтеграція ІТ – 61 місце.

Результати рейтингу свідчать про значний 
потенціал України на міжна-родній арені, але 
для отримання перших місць рейтингу в майбут-
ньому треба докласти досить багато зусиль. Для 
цього необхідно розвивати цифровий потенціал 
держави, сприяти цифровій трансформації кор-
поративного управління в існуючих галузях еко-
номіки та створення нових галузей.

Саме з цією метою Кабінетом Міністрів 
України було прийнято «Концепцію розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на  
2018-2020 роки», що передбачає здійснення за-
ходів щодо впровадження відповідних стимулів 
для цифровізації економіки, суспільної та со-
ціальної сфер, усвідомлення наявних викликів 
та інструментів розвитку цифрових інфраструк-
тур, набуття громадянами цифрових компетен-
цій, а також визначає критичні сфери та проекти 
цифровізації, стимулювання внутрішнього рин-
ку виробництва, використання та споживання 
цифрових технологій.

Україна бере приклад більш розвинених 
держав і дає змогу державним органам регулю-
вати цифрову економіку. Як бачимо, частину 
обов’язків бере на себе Кабінет Міністрів, крім 
того створюються допоміжні підприємства, ме-
тою яких створення умов та сприяння розвитку 
цифрової економіки. Так, наприклад, було ство-
рено ДП «Галузевий центр цифровізації та кі-
бербезпеки». Дане підприємство займається опе-
ративним реагуванням на інциденти, пов’язані 
зі спробами втручання в роботу інформаційних 
систем підприємств, установ та організацій тран-
спортної галузі [15].

9 травня 2018 року набув чинності ЗУ «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки Укра-

їни». Цей Закон визначає правові та організацій-
ні основи забезпечення захисту життєво важли-
вих інтересів людини і громадянина, суспільства 
та держави, національних інтересів України 
у кіберпросторі, основні цілі, напрями та прин-
ципи державної політики у сфері кібербезпеки, 
повноваження державних органів, підприємств, 
установ, організацій, осіб та громадян у цій сфе-
рі, основні засади координації їхньої діяльності 
із забезпечення кібербезпеки.

Було створено Координаційну раду «З пи-
тань розвитку цифрової економіки та суспіль-
ства України» під головуванням Першого 
віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України – Кубіва С.І. Основ-
ним завданням діяльності координаційно-дорад-
чого органу є вироблення та виконання спільних 
дій органів виконавчої влади, суб’єктів підпри-
ємницької діяльності і громадськості з метою 
організації та виконання плану заходів щодо 
реалізації Концепції та Плану дій розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на  
2018-2020 роки.

Що стосується інших країн, так, наприклад, 
в Австралії створено Департамент широкосмуго-
вого зв'язку, комунікацій та цифрової економіки, 
завдання якого полягає у розробці енергійного, 
сталого та міжнародно-конкурентного сектору 
широкосмугового зв'язку, мовлення та комуні-
кацій шляхом розробки політики та надання 
програм, що сприяє розвитку цифрової економі-
ки для всіх австралійців. Роль уряду Австралії 
у розвитку цифрової економіки включає створен-
ня фундаменту для цифрової інфраструктури 
країни, полегшення інновацій та встановлення 
регуляторних рамок, що дозволяють окремим 
особам, домогосподарствам, корпоративним 
утворенням та громаді використовувати відпо-
відні можливості [16].

Ще одним слушним прикладом є Данія та її 
Агентство з цифровізації – це агентство у скла-
ді Міністерства фінансів, яке було створено 
у 2011 році для того, щоб відповідати за політику 
уряду з цифровізації. З метою розвитку добробу-
ту Данії, агентство відповідає за реалізацію циф-
рових амбіцій уряду та використання технологій 
цифрового добробуту в державному секторі.

Агентство є двигуном, що стимулює співпрацю 
у державному секторі та спонукає зусилля з циф-
рового перетворення державного сектору. Таким 
чином, цифрова трансформація Данії ґрунтуються 
на унікальній спільній відповідальності за при-

Таблиця 1
Фактори поділу досліджуваних країн

№ Назва фактору Субфактори пояснення

1 Знання
Талант

ноу-хау, необхідне для виявлення, 
розуміння та побудови нових технологійНавчання та освіта

Наукова концентрація

2 Технології
Нормативна база

в загальному контексті, що дозволяє 
розвивати цифрові технологіїКапітал

Технологічна база

3 Готовність до майбутнього
Адаптивні позиції

рівень готовності країн до використання 
цифрових перетвореньБізнес гнучкість

Інтеграція ІТ
Джерело: розроблено автором за даними [14]



«Молодий вчений» • № 3 (67) • березень, 2019 р. 436

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

йняття цифрового мислення та бачення цифрового 
державного сектору. У цьому відношенні приват-
ний сектор є ключовим партнером для Данії [17].

Влада США створила Службу цифрових тех-
нологій Сполучених Штатів, що є елітним техно-
логічним підрозділом, розташованим у Виконав-
чому управлінні президента США. Служба надає 
консультаційні послуги федеральним відомствам 
з питань інформаційних технологій. Метою є по-
ліпшити та спростити цифрові послуги.

Цифрова служба Сполучених Штатів Амери-
ки щорічно представляє Конгресу звіт про свої 
проекти та досягнення. Робота федерального 
агентства охоплює питання ветеранів, Міністер-
ства оборони, Управління малого бізнесу, Депар-
таменту внутрішньої безпеки, Міністерства осві-
ти та охорони здоров'я і соціальних служб [18].

Розвиток цифрової економіки в усьому світі 
свідчить про високий потенціал цієї галузі. Що 
стосується цифровізації та корпоративних утво-
рень, із всього вище перерахованого, можна зро-
бити висновок про необхідність змін в процесах 
корпоративного управління. Оскільки світ змі-
нюється, необхідно бути готовими та змінюватись 
разом з ним. Саме для цього необхідна цифрова 
трансформація корпоративного управління.

Одним із напрямків розвитку цифрової еконо-
міки є цифрові тренди. Їх аналіз дозволяє про-
гнозувати розвиток конкретного явища в майбут-
ньому. За останні 10 років «цифрові» технології 
змінилися більше ніж за попередні 50 років; їх 
використання створює нові можливості для на-
явних «аналогових» галузей економіки та ство-
рення нових; вони мають кардинальний вплив 
на появу нових бізнес-моделей та впливають на 
економіки локального та світового масштабу. 
Оскільки «цифрова» економіка, та насамперед 
Інтернет, є глобальними явищами, тобто не об-
межені кордонами однієї країни, «цифрові» трен-
ди також мають глобальний характер та вплив. 
Для багатьох сфер життєдіяльності та економі-
ки України використання «цифрових» трендів 
є вкрай актуальним питанням; вони фактично 
є готовими стратегіями відповідних рішень, іні-
ціатив та дій; їх використання може бути кри-
тичним для подолання великої кількості еконо-
мічних та соціальних викликів країни.

Вони здатні трансформувати систему, сферу, 
галузь і т. д. у нову якість, зробити це швидше 
та дешевше, ніж традиційні «аналогові» підходи. 
Кінцевим результатом є ефективність, конкурен-
тоздатність та створення нових цінностей. «Циф-
рові» тренди є надзвичайно динамічною сферою, 
вони напряму залежать від так званих «прорив-
них» інновацій, котрі, зазвичай, трапляються не 
заплановано [19].

Сучасне середовище розвитку економіки ви-
магає від корпоративних об’єднань цифрової 
трансформації та розвитку цифрових технологій. 

Використання цифрових технологій в управлін-
ні корпоративним підприємством може забезпе-
чити стійкий та довгостроковий розвиток підпри-
ємств. Задоволення нових потреб стейкхолдерів, 
швидке вирішення нагальних питань, освоєння 
та створення нових ринків збуту, вирішити всі 
ці завдання може допомогти цифрова трансфор-
мація. Корпоративні підприємства приносять 
досить велику частку ВВП до бюджету України 
і використання сучасних технологій у корпора-
тивному управлінні дасть змогу підвищити про-
дуктивність вітчизняного бізнесу.

Створення органів влади та державних під-
приємств націлених на розвиток цифрової еконо-
міки є запорукою подальшого розвитку України 
як цифрової цивілізованої країни. Саме це вже 
почали робити органи влади, що є ознакою вели-
кого потенціалу нашої держави.

Автор вважає доцільним подальше дослід-
ження цифрової трансформації корпоративного 
управління оскільки це перспективна галузь, яка 
потребує подальшого ретельного розгляду, пра-
вильних висновків та впровадження інновацій.

Висновки. Необхідно чітко розмежовувати 
поняття «цифровізація» «цифрова трансформа-
ція» та цифрова економіка.

Цифрова трансформація є комплексним під-
ходом ведення бізнесу. Кор-порації, які її ви-
користовують прагнуть зробити не тільки всі 
бізнес-процеси цифровими, але й сам підхід до 
у правління корпоративним підприємством, 
адже. Цифрова трансформація є процесом удо-
сконалення існуючих та створення нових бізнес-
процесів для ефективного управління та взаємо-
дії між менеджментом та радою директорів.

Термін «цифровізація» використовується для 
опису трансформації, яка йде далі, ніж просто за-
міна аналогового або фізичного ресурсу на циф-
ровий або інформаційний. Наприклад, книги не 
просто перетворюються в електронні книги, а 
надають цілий набір інтерактивних і мультиме-
дійних дослідів. На промисловому підприємстві 
процеси можуть створювати середовище обміну 
інформацією між сторонами, які раніше навіть 
не мали цієї змоги. спілкувалися.

Цифровізацією в корпоративному управлінні – 
це певний ряд дій, що дає змогу корпоративному 
управлінню бути більш гнучким, пристосованим 
до реалій сучасного дня і конкурентоспроможним, 
за допомогою цифрових технологій.

На сьогоднішній день, процеси цифрової 
трансформації є актуальними для багатьох кра-
їн світу, натомість невикористання цифрових 
технологій у бізнесі є показником недостатнього 
розвитку. Кожен гравець на своєму ринку праг-
не здобути найбільшу кількість конкурентних 
переваг, одним із способів досягнення даної мети 
є цифрові перетворення. Це актуально не тільки 
для окремих підприємств, а й для держав.
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аннотация. Данная работа направлена на изучение и применение зарубежного опыта в сфере управ-
ления человеческими ресурсами в управлении проектом. Это направление уже давно и достаточно эф-
фективно используется во многих зарубежных странах, в частности в Америке, однако в Украине приме-
няется недавно. Суть управления человеческими ресурсами заключается в том, чтобы организовать все 
процессы, связанные с деятельностью команды проекта, распределить роли среди участников команды, а 
также добиться максимально эффективной работы команды проекта. Успех проекта на 90% зависит от ко-
манды проекта [1]. Актуальность данных исследований заключается в том, чтобы определить формулу и 
методы повышения показателя эффективности работы команды проекта, с целью влияния на улучшение 
некоторых показателей по проекту, а тем самым и на совершенствование результата проекта. Новизна 
данной темы состоит в том, что была создана новая формула КПД команды проекта и описаны факторы, 
которые влияют на конечное значение данной формулы. 
ключевые слова: команда проекта, управление проектом, проект, формирование команды проекта, 
фактор, проектный менеджер, коммуникации, успешность. 
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idENTify ThE facToRS ThaT iNfluENcE oN ThE iNcREaSE  
iN pERfoRMaNcE of pRojEcT TEaMS

Summary. The aim of this work is to learn and use the international experience in the field of human re-
source management in project management. This direction has been used for a long time and quite effectively 
in many foreign countries, in particular in America, but it is used in Ukraine recently. The main essence of 
human resources management is to organize all the processes related to the activities of the project team, to 
distribute roles among the team members, and also to achieve the most effective work of the project team.  
90% of project success is dependent on the project team [1]. Speaking about the importance of teamwork, there 
are significant differences among experts. Their opinions begin to differ on how effective it is to work on a 
project in a team or alone. Supporters of individual labor say that teamwork relaxes a person, the employee be-
gins to shift all responsibility from himself to another person. Employees of large enterprises, on the contrary, 
believe that teamwork makes a person more organized, and the work of a colleague is more effective, since any 
team member has an example – a colleague for whom this employee will always strive and try to outrun the 
results of his work. For any team it is very important to determine the factors that make it successful, for exam-
ple: overall goal, trust, focus on results, control of project requirements and professional growth of each team 
member. The relevance of these researches is to determine the formula and methods to improve the perfor-
mance of the project team, in order to influence on the improvement of some indicators of the project, and thus 
to improve the result of the project. The novelty of this work consists of a creation of new formula to achieve 
the efficiency of the project team and a describing the factors that influence on the final value of this formula.
keywords: project team, project management, project, project team formation, factor, project manager, 
communication, success.

Постановка проблемы. Украина как мо-
лодая страна стоит на пути развития не 

только таких ключевых отраслей, как экономика, 
политика, торговля, производство, наука и обра-
зование, но и все больше уделяет внимание раз-
витию международных отношений и внедрению 
новых мировых направлений в отечественные 
проекты. За последние годы в Украине были от-
крыты различные образовательные платформы, 
запущены промышленные проекты, все с боль-
шими темпами развиваются IT-технологии, 
консалтинговые и бизнес-проекты. Одно из та-
ких современных направлений, которое уже на 
протяжении нескольких лет активно внедряет-
ся в деятельность многих украинских предпри-
ятий – это управление проектами. 

Управление проектом – это приложение зна-
ний, навыков, инструментов и методов к работам 

проекта для удовлетворения требований, предъ-
являемых к проекту [2]. 

Продуктами проекта могут быть, как продук-
ция предприятия или организации (результаты 
научных и маркетинговых исследований, про-
ектно-конструкторская и технологическая доку-
ментация на новое изделие, разработанные для 
заказчика), так и решение разных внутренних 
производственных задач (например, повышение 
качества продукции и эффективности организа-
ции труда, оптимизация финансовых потоков).

Успех любого проекта зависит от таких клю-
чевых показателей, как:

– завершение проекта в установленные сроки;
– осуществление проекта в рамках выделен-

ного бюджета;
– удовлетворение заказчика от результата 

проекта [3]. 
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Таким образом, добиться всех этих показате-

лей можно исключительно при наличии чёткого 
заранее определённого плана работ по проекту. 
Помимо этого, очень важно, чтобы во главе лю-
бого плана была одна конкретная и понятная 
команде цель. В противном случае, если коман-
да не понимает цель проекта и не знает, какой 
результат считать ее достижением, то необходи-
мость выполнения многих задач ставится под со-
мнение.

анализ последних исследований и пу-
бликаций. Проблемами формирования коман-
ды проекта и разработкой методов по улучшению 
эффективности работы команды проекта зани-
мались такие ученные, как: Коваленко А.В. (соз-
дание эффективной команды), Торгашова А.В., 
Костина Г.Д. (разработка методов развития  
команды проекта), Апенько С.Н. (формирование 
профессиональных компетенций человеческих 
ресурсов с помощью командообразования). 

Следует также отметить, что правильное по-
нимание командой проекта задачей и целей бу-
дет осуществляться только в том случае, если бу-
дут налажены коммуникации внутри команды 
проекта. Благодаря таким коммуникациям, ко-
манда проекта сможет ловко подстраиваться под 
любые изменения, которые поступают из внеш-
ней среды, в таком случае правильнее и про-
ще будет менять не условия или требования 
к проекту, а вносить изменения в работу самой  
команды. Следовательно, результат деятельно-
сти команды проекта будет напрямую зависеть от 
эффективности коммуникаций внутри команды. 

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы. Говоря о работе людей в  
команде, вступают в силу такие понятия как 
«проект», «управление проектами», «менеджер 
проекта» и «команда проекта». Следует в начале 
дать определения данным понятиям. 

Проект – это временное предприятие, направ-
ленное на создание уникального продукта, услу-
ги или результата [2]. 

Менеджер проекта – сотрудник, отвечающий 
за координацию проекта, достижение целей про-
екта и результаты проекта [4].

Команда проекта состоит из руководителя 
проекта, персонала, отвечающего за управление 
проектом, и остальных членов команды, которые 
выполняют работу, но не обязательно участвуют 
в управлении проектом [2].

Таким образом, следует отметить, что коман-
да проекта играет основную роль в реализации 
проекта. Однако тут мнения экспертов начина-
ют расходится относительно того, насколько эф-
фективней осуществлять работу над проектом 
в команде или в одиночку. Приверженцы инди-
видуального труда говорят о том, что работа в ко-
манде расслабляет человека, он начинает пере-
кладывать всю ответственность с себя на другого 
человека. Работники крупных предприятий, на-
оборот считают, что командная работа делает че-
ловека более организованным, а его работу более 
эффективной, так как у любого члена команды 
есть пример – коллега, за которым этот работник 
будет все время стремится и пытаться обогнать 
по результатам работы.

цель статьи. Главной целью этой работы яв-
ляется анализ командной работы и факторов, ко-

торые влияют на ее эффективность, на примере 
реальных команд проекта, определение форму-
лы и методов повышения показателя эффектив-
ности работы команды проекта.

изложение основного материала. Для на-
чала необходимо разобраться в первой теории. 
Кажется разумным предполагать, что большее 
количество участников процесса должно выпол-
нить больший объем работы, но иногда эффект 
Рингельмана доказывает обратное. Считается, 
что чем больше группа, тем сложнее оценивать 
индивидуальную производительность, т.к. появ-
ляется риск социальной лени.

Эффект Рингельмана – это групповой эффект 
в социальной психологии, один из механизмов 
функционирования группы, который состоит 
в том, что с увеличением численности группы 
производительность ее участников уменьшает-
ся. То есть и индивидуальные усилия, и вклад 
каждого из членов группы уменьшается по мере 
того, как размер группы возрастает [5]. 

Социальная лень в команде проявляется 
в том, что люди преднамеренно или же нет при-
лагают меньше усилий, работая в группе, по-
лагаясь на своих коллег при выполнении раз-
личных заданий, хотя самим участникам будет 
казаться, что они выкладываются полностью, 
подобно перетягиванию каната, когда больше 
всего стараются первые люди, а с каждым по-
следующим человеком старание уменьшается. 
Чтобы уменьшить влияние эффекта Рингельма-
на, необходимо правильно подобрать количество 
участников в группе. Рингельманом была пред-
ложена формула, служащая для определения 
среднего индивидуального вклада участников 
группы различного размера:

С=100-7∙(К-1),                        (1)
где С – средний индивидуальный вклад 

участников;
К – количество участников группы. 
Из этой формулы можно вывести обратную ей 

формулу, чтобы найти оптимальное количество 
участников группы:

К=(100-С)÷7+1,                       (2)
где С – средний индивидуальный вклад 

участников;
К – количество участников группы. 
Так, к примеру, если для реализации проекта 

А менеджер проекта хочет получить от каждого 
участника 70% вклада в проект, то идеальное 
количество участников команды должно состав-
лять: К = (100 – 70) / 7 + 1 = 5 (человек). Соответ-
ственно, и наоборот, если в команде 5 человек, то 
каждый из членов команды должен выложить-
ся как минимум на 70%. Важно отметить то, что 
речь идет не о количестве сотрудников в органи-
зации, а о том количестве сотрудников, которые 
объединены решением одной задачи.

Следует также учесть, что это обобщенная 
формула, которая может, как подойти при фор-
мировании определенной команды, так и не 
подойти ей. В данном случае все зависит от эти-
кета и внутреннего настроения в команде, ра-
нее сложившегося среди участников команды. 
Огромную роль играет человеческий фактор при 
формировании и выстраивании эффективной 
работы команды проекта, к примеру, не всегда 
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достижения коллеги могут радовать участника 
команды, так же, как и приверженность личным 
целям не будет давать положительного эффекта 
при достижении целей проекта. Чтобы участни-
ки хорошо понимали друг друга, специфику ра-
боты их предприятия и какую цель они пресле-
дуют в своей работе, необходимо, прежде всего, 
развивать корпоративную культуру, как пред-
приятия, так и отдельной команды. 

Корпоративная культура – это система мате-
риальных и духовных ценностей, проявлений, 
взаимодействующих между собой, присущих 
данной корпорации, отражающих ее индиви-
дуальность и восприятие себя и других в соци-
альной и вещественной среде, проявляющаяся 
в поведении, взаимодействии, восприятии себя 
и окружающей среды [6].

Чтобы создать единую корпоративную куль-
туру, которая бы действительно объединяла кол-
лектив и повышала тем самым эффективность ра-
боты, необходимо наличие следующих факторов:

– Наличие единой цели и мисси. Независимо 
от того, где выстраивается корпоративная куль-
тура (большое предприятие или отдельно взя-
тая команда проекта), сотрудники ясно должны 
понимать, для чего они трудятся и что должно 
стать результатом их деятельности. 

– Структура компании / команды проекта. 
Структуре не следует иметь четкую иерархию, 
если говорится о команде проекта, так как линей-
ная структура не позволит команде гибко реаги-
ровать на изменение условий из внешней среды, 
но сотрудники также должны понимать, какую 
функцию выполняют, и какие последствия могут 
произойти при невыполнении этих функций. 

– Хорошо налаженные коммуникации между 
отделами и сотрудниками. Имея хорошие комму-
никации между членами команды проекта или от-
делами на предприятии, любые изменения и сам 
процесс работы будут происходить значительно 
быстрее, информация будет иметь свою ценность, 
от чего и повысится общая ценность проекта. 

– Общие традиции и мероприятия. Чтобы 
работа была слаженной, необходимо, чтобы все 
участники команды чувствовали себя комфортно 
среди других, именно поэтому необходимо орга-
низовывать для команды проекта тимбилдинги, 
совместный отдых по интересам, вводить новые 
традиции. 

– Корпоративные элементы: фирменный 
стиль, правила и нормы поведения, должност-
ные инструкции. 

Другая теория, которую необходимо рас-
крыть – это гарантия более эффективной работы 
в команде, чем в одиночестве. Чтобы подтвер-
дить данную теорию, можно обратится к такому 
понятию как «эффект синергии». 

Синергия – усиливающий эффект взаимодей-
ствия двух или более факторов, характеризую-
щийся тем, что совместное действие этих факто-
ров в сумме существенно превосходит отдельные 
действия каждого из них. Другими словами, 
«один» плюс «один» равно «три» [7]. 

Синергетическая команда – это взаимодо-
полняющая команда, которая организованная 
таким образом, что сильные стороны одних ком-
пенсируют слабые стороны других. Именно по-
этому получается, что в общем команда имеет 

большее количество опыта и знаний, чем каж-
дый ее участник в отдельности. Помимо этого, 
данная команда может быстрее найти решение 
ошибок и способы устранения последствий этих 
ошибок, также участники команды имеют хоро-
шую возможность учится друг у друга и стиму-
лировать друг друга в процессе работы, обучаясь 
на опыте своего коллеги. Так, к примеру, чтобы 
развивать этот эффект в команде проекта, не-
обходимо непрерывно работать над самой орга-
низацией данной команды, проводить каждый 
день собрания, обсуждая, какие цели стоят на 
повестке дня, и какие результаты были полу-
чены, руководитель проекта должен выделить 
те сильные стороны, которыми команда уже об-
ладает, а также указать на те слабые стороны, 
которые необходимо исправить. К примеру, мож-
но привести футбольную команду, где тренер 
детально выстраивает ходы каждого игрока, его 
особое место на поле, детально прорабатывает 
и проговаривает свои пожелания на развитие со-
бытий в будущем. 

Таким образом, после правильного подбора 
количества участников команды проекта, про-
работки и распределения ролей среди членов 
команды, введения корпоративной культуры 
и синергии должна выйти в результате команда, 
которая обладает следующими признаками:

– наличие общей цели вместо множества ин-
дивидуальных целей;

– ощущение сплочённости и доверия среди 
членов команды;

– нацеленность на эффективное и быстрое вы-
полнение проекта с учетом всех требований по нему;

– самореализация и профессиональный рост 
каждого из участников проекта.

Еще одна важная составляющая, которая су-
щественно влияет на работу каждого члена ко-
манды – это мотивация. Мотивация – это сово-
купность факторов, вызывающих определенное 
поведение, а также внутреннее побуждение че-
ловека к чему-либо. Потеря мотивов к правиль-
ному производственному поведению называется 
демотивацией. Длительная демотивация ведет 
к выгоранию, под которым понимается полная 
или почти полная потеря интереса к работе [8].

Обычно выгорание вызывается следующими 
причинами:

1. Переутомление сотрудника на работе.
2. Некомпетентность сотрудника при реше-

нии основных производственных задач.
3. Проблемы сотрудника, не связанные с ра-

ботой.
4. Хронический конфликт в рабочем коллек-

тиве и / или с начальством.
После изучения данных теорий были разрабо-

таны следующие мероприятия, которые помогут 
поддерживать корпоративный дух и заинтересо-
ванность в эффективной работе каждого участ-
ника команды проекта:

1. Менеджеру проекта необходимо четко 
и конкретно ставить цели, которые необходимо 
достичь в рамках проекта.

2. Необходимо четко распределять функцио-
нальные роли участников команды.

3. Следует определять индивидуальную от-
ветственность каждого участника группы и кри-
терии ее оценки.



«Young Scientist» • № 3 (67) • March, 2019

е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

441
4. Необходимо обеспечить прозрачную и сво-

евременную коммуникацию в группе.
5. Следует способствовать налаживанию 

в группе дружеских отношений и сплоченности, 
т.к. это повышает производительность ее участ-
ников (корпоративы, тимбилдинги, путешествия, 
отдых на природе, активные игры и спорт).

Тимбилдинг (от англ. Team building – коман-
дообразование) – это комплекс мероприятий, на-
правленные на укрепление команды, улучше-
ние взаимодействия в коллективе, выявление 
коммуникационных проблем с последующим их 
укреплением [9].

6. Создавать у членов группы чувство соб-
ственной незаменимости в рамках группы, зна-
чимости индивидуального вклада конкретного 
участника группы в общее дело команды.

7. Включать в группу представителей разных 
культур и полов.

8. Контролировать уровень мотивации и во-
влеченности каждого члена группы.

9. Следить за здоровьем команды проекта: 
если это работа за компьютером, то делать в нуж-
ное время перерыв, следить за питанием персо-
нала (организация правильных обедов в офис), 
удобная мебель в офисе, свежий воздух и чистое 
помещение и т.д.

Чтобы подтвердить правильность разработан-
ных мероприятий, были рассмотрены на приме-
ре 5 команд с одинаковым количеством человек, 
которые разрабатывают программный продукт 
для заказчика А, в итоге, необходимо было опре-
делить, какая команда по мнению заказчика 
справится с данным заказом лучше остальных. 

Для расчета эффективности работы команды 
проекта, воспользовались формулой 3:

ЭФ = объем работ / численность работников. (3)
Пусть все команды оценивались по 10-ти кри-

териям, каждый из которых составляет 10% от 
общего числа выработки команды, т.е. если вто-
рая команда соответствует 7-ми пунктам, то она 
может выполнить проект на 70%. Все данные 
представлены в таблице 1. 

Исходя из итога выполнения работы коман-
дой, можно определить, сколько в идеале должно 
быть человек в команде с такой выработкой про-

екта, все расчеты были проведены по формуле 2. 
Таким образом, видно, что первая и вторая ко-
манды имеют хорошие условия для поддержания 
командной работы и перерабатывают свою норму 
по проекту. Третья и четвертая команды не дора-
батывают, так как у них в значительной мере от-
сутствуют коммуникации, тимбилдинги, забота о 
коллективе, при такой низкой мотивации к работе 
команда проекта не будет видеть смысла работать 
в полную силу. Пятая команда близка к идеаль-
ному выполнению работ, все комфортные условия 
для команды проекта соблюдены, коммуникации 
среди членов команды налажены, необходимо 
только правильно распределить функциональ-
ные роли и расставить цели проекта. 

Была рассчитана также эффективность работы 
каждой команды по формуле 3. То есть, на при-
мере первой команды, на одного человека прихо-
дится 14% выполнения всей работы. Это говорит 
о том, что слаженная работа команды настолько 
налажена, что участники не бояться ответствен-
ности, выполняют все необходимые работы по 
проекту, равняются друг на друга, работают в си-
нергии, когда общий результат команды важнее 
и больше, чем результат каждого отдельного 
участника. Следовательно, сотрудник быстрее за-
хочет стать частью 1 или 2 команды, чем выбрать 
третью, четвертую и пятую команду.

Выводы и предложения. Таким образом, 
в данной статье были изучены методы примене-
ния зарубежного опыта в сфере управления че-
ловеческими ресурсами в управлении проектом, 
а также выявлены факторы, влияющие на уве-
личение производительности проектных команд. 
Среди данных факторов можно выделить следу-
ющие: наличие заранее определенного плана 
работ по проекту, наличие одной конкретной 
и понятной команде цели проекта, наличие на-
лаженных коммуникаций внутри команды про-
екта, а также важность совместной работы участ-
ников проектной команды.

Следует отметить, что при соблюдении ранее 
перечисленных факторов проект сможет завер-
шится в установленные сроки, войти в рамки 
выделенного бюджета, удовлетворить заказчика 
проекта, т.е. другими словами, иметь успех. 

Таблица 1
Оценка эффективности командной работы

критерии \ Номер команды 1 2 3 4 5
количество человек в команде 7 человек

1. Четко поставлены цели в команде. + + - + -
2. Всем известны свои функциональные роли. + + - - -
3. Хорошо налажены коммуникации. + + - - +
4. Проведение регулярных тимбилдингов. + + - - +
5. Участники чувствуют свою незаменимость в проекте. + + - - +
6. Есть комфортные условия труда. + + - + -
7. Есть мотивация участников команды. + - - + +
8. Забота о здоровье (наличие обедов в офис). + - + + +
9. Забота о здоровье (чистое и светлое помещение для работы). + - + + +
10. Забота о здоровье (соблюдены перерывы). + + + - -
Итог выполнения проекта (%) 100 70 30 50 60
Идеальное количество участников (чел.) 1 5 11 8 6
Эффективность команды 14 10 4 7 8

Источник: разработка авторами
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Во время работы было выявлено, что  
команда проекта играет основную роль в реали-
зации проекта, которая может как эффективно 
работать, так и проявлять эффект социальной 
лени. В связи с этим была разработана форму-
ла, которая помогает определить максимально 
правильное количество человек в команде для 
получения большей эффективности от ее сов-
местной работы. 

В результате работы было определено, что 
корпоративная культура, мотивация и челове-
ческий фактор играют также важную роль при 
формировании и выстраивании эффективной ра-

боты команды проекта, дают возможность участ-
никам команды проекта лучше понимать цель 
проекта и направленность самой организации. 

Таким образом, после соблюдения всех выяв-
ленных факторов должна образоваться успеш-
ная команда проекта, которая обладает следую-
щими признаками: наличие общей цели вместо 
множества индивидуальных целей, ощущение 
сплочённости и доверия среди членов команды, 
нацеленность на эффективное и быстрое выпол-
нение проекта с учетом всех требований по нему, 
самореализация и профессиональный рост каж-
дого из участников проекта.
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Summary. This article raises topical issues in the field of taxation of insurers in Ukraine. This article discusses 
the features of taxation of insurance companies in Ukraine by income tax and income tax. Used formalization 
methods based on the results obtained, modeling and analysis of taxation of insurers. The specific features of tax 
accounting and in general taxation of insurance and non-insurance profits and income in insurance organizations 
are highlighted. The main attention is paid to the analysis of changes in taxation of profits of insurance compa-
nies and their impact on the development of insurance activities and the national economy as a whole. Studied 
the place of reinsurance in insurance, its features and problematic issues. Filed existing types of tax differences 
that consider the financial result before tax, which is subject to appropriate adjustments that either increase or 
decrease this amount. Mentioned is a feature of taxation of insurance companies, which allows some insurers not 
to adjust their financial results. The dynamics of tax revenues to the Consolidated budget of Ukraine for the tax 
on the profit of insurance companies in Ukraine was studied. The share of the tax on profit of insurance organiza-
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Identified a number of shortcomings in the current system of taxation of insurers. Constructive conclusions were 
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Постановка проблеми. Страхування віді-
грає велику роль в сучасному світі. Досить 

зазначити, що воно задовольняє одну з головних 
потреб сучасної людини – це його потреба в безпеці, 
захищаючи його життя і повсякденну діяльність. 
Страхування є важливим інструментом соціаль-
ного захисту, фактором зниження ділових ризиків 
і стабільних джерел інвестицій в економіку. Стра-
хування зараз – це одна з найбільш швидко розви-
ваючих і перспективних галузей економіки. Тому 
забезпечення якісного функціонування даної сис-
теми і збільшення відсотка її продуктивності ма-
ють високий ступінь актуальності. Досягти цього 
можна шляхом грамотно вибудуваної системи опо-
даткування страхової діяльності. Тоді надходжен-
ня в бюджетну систему будуть збільшуватися, а 
страховий ринок – оптимізується.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням сутності податкової політики, в тому 
числі і щодо страхових організацій, присвячено 
безліч досліджень. Проблема носить багатоаспек-
тний характер, тому існують наукові праці, які 
безпосередньо присвячені заявленій темі, крім 

цього, ряд досліджень пов'язаний з розвитком те-
оретичних, методологічних і практичних аспектів 
оподаткування страхового сектора в цілому.

Проблеми оподаткування страхової діяльності 
висвітлені в роботах таких вчених як: А.С. Бакаєва, 
Т.Г. Мельник, С.С. Осадець, Р.В. Пікус, В.А. Булан-
цевой, Н.Е. Маркарова, Л.В. Боровська, Д.В. Га-
манков, О.О. Гаманкова, О.І. Черняк, А.К. Жуко-
ва [1], О.Р. Квасовський [2]. Разом з тим, на нашу 
думку, теоретичні й прикладні аспекти ефективно-
го режиму оподаткування для вітчизняних страхо-
вих організацій, визначення напрямів його модер-
нізації потребують подальшого дослідження.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. За нинішніх темпів стрім-
кого розвитку української економіки, а також 
ринку страхових послуг оподаткування у сфері 
страхової справи потребує додаткового розгляду 
та опрацювання.

Мета статті. Розглянути особливості оподат-
кування страхових компаній в Україні, проана-
лізувати сучасний стан оподаткування прибутку 
страхових організацій, виявити проблемні пи-
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тання та розробити рекомендації щодо його вдо-
сконалення.

Виклад основного матеріалу. Відзначимо, 
що в багатьох розвинених податкових системах сві-
ту поширена практика паралельного застосування 
податку на прибуток страхових компаній з певною 
формою альтернативного податку на страхову ді-
яльність. Крім валового обсягу премій альтерна-
тивною базою оподаткування можуть бути активи, 
капітал, обсяг страхових резервів тощо. У більшос-
ті цих країн прямий податок на прибуток співіснує 
з податком на валовий обсяг страхових премій без 
зменшення його на обсяг перестрахувальних пла-
тежів за договорами перестрахування, як це сьо-
годні введено і в нашій країні [7].

Отже, Податковим кодексом передбачено два 
об'єкта оподаткування страховика: прибуток від 
страхової та не страхової діяльності страховика, опо-
датковувана податком за загальною ставкою 18%,  
і дохід від страхової діяльності, для оподаткуван-
ня якого застосовуються різні ставки. Тобто під ко-
жен об'єкт оподаткування встановлені різні пра-
вила і ставки. При цьому, як визначено в п. 136.5  
ст. 136 Податкового кодексу, податок на дохід від стра-
хової діяльності є частиною податку на прибуток [6].

Ставки податку встановлюються у таких роз-
мірах [4]:

– 3% від об’єкта оподаткування за договорами 
страхування;

– 0% за договорами з довгострокового страху-
вання життя, договорами добровільного медичного 
страхування та договорами страхування у межах 
недержавного пенсійного забезпечення, зокрема 
договорами страхування додаткової пенсії.

Звертаємо увагу, що якщо раніше нульова став-
ка застосовувалася страховиками тільки до доходів, 
отриманих за договорами довгострокового страху-
вання життя фізичних осіб, то тепер нульова став-
ка застосовується також до доходів, одержуваних за 
договорами добровільного медичного страхування 
та договорами страхування додаткової пенсії.

Згідно Податкового кодексу спеціальний об’єкт 
оподаткування розраховується як сума страхових 
платежів, страхових внесків, страхових премій, на-
рахованих за договорами страхування і співстра-
хування. При цьому страхові платежі, страхові 
внески, страхові премії за договорами співстра-
хування включаються до складу об’єкта оподат-
кування страховика тільки в розмірі його частки 
страхової премії, передбаченої договором співстра-
хування [6]. Таким чином, вхідні перестрахуваль-
ні премії в об'єкт оподаткування не включаються 
(для деяких компаній база оподаткування частко-
во зменшується), але головною особливістю є забо-
рона зменшувати об'єкт оподаткування на вихідні 
перестрахувальні суми за договорами перестраху-
вання, як це було дозволено в попередній редак-
ції Податкового кодексу. Тобто перестрахування 
повністю виключено з об'єкта оподаткування. На 
оподаткування прибутку від страхових операцій 
це не вплине, оскільки за новими правилами ви-
значення оподатковуваного прибутку грунтується 
на даних бухгалтерського обліку, який саме перед-
бачає віднімання часткою перестраховика [7].

Водночас деякий час у платників були сум-
ніви з трактування цього пи-тання, оскільки ст. 
12 Закону про страхування визначено, що пере-
страхування – це страхування одним страховиком 

(цедентом, перестрахувальником) на визначених 
договором умовах ризику виконання частини своїх 
обов’язків перед страхувальником у іншого страхо-
вика (перестраховика) резидента або нерезидента, 
який має статус страховика або перестраховика, 
згідно із законодавством країни, в якій він заре-
єстрований. Страховик (цедент, перестрахуваль-
ник), який уклав з перестраховиком договір про 
перестрахування, залишається відповідальним 
перед страхувальником у повному обсязі згідно 
з договором страхування. Тобто перестрахування 
можна розглядати як різновид страхування, що 
може спричинити двояке трактування норми пп. 
141.1.2 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу.

Якщо виникає необхідність перестрахування 
ризику і страховик укладає договір перестраху-
вання з іншим страховиком, то податкові наслід-
ки в частині оподаткування не виникають у [3]:

– страховиків, які перераховують страхові пла-
тежі за договорами перестрахування іншій стра-
ховій компанії (перестраховику), з якою укладено 
договір перестрахування, і не зменшують об’єкт 
оподаткування податком на дохід за ставкою 3%;

– перестраховиків, які отримують страхові 
платежі за такими договорами перестрахування 
і не включають їх до складу об’єкта оподаткуван-
ня податком на дохід за ставкою 3%.

Нововведену систему оподаткування страхо-
вих компаній схематично ілюструє рис. 1. 

Для страховиків оподатковуваний прибуток ви-
значається за даними бухгалтерського обліку, який 
компанії повинні вести відповідно до міжнародних 
стандартів фінансового обліку. За відправну точку 
беруть фінансовий результат до оподаткування, 
підлягає відповідним коригуванням, які або збіль-
шують, або зменшують цю суму. Згідно Податко-
вого кодексу встановлено найважливіший коригу-
вальний показник – це нарахований страховиком 
податок на дохід за ставкою 3%, який визначений 
як різниця, яка зменшує фінансовий результат до 
оподаткування такого страховика [7].

Також доцільно згадати про ще одну дуже 
важливу правову норму (пп. 134.1.1 п. 134.1  
ст. 134 ПКУ), згідно з якою платники податку на 
прибуток, у котрих річний дохід від будь-якої ді-
яльності (за вирахуванням непрямих податків), 
розрахований за правилами бухгалтерського об-
ліку за останній річний звітний (податковий) пе-
ріод не перевищує 20 млн. грн., можуть не кори-
гувати фінансовий результат до оподаткування 
на усі встановлені різниці (крім від’ємного зна-
чення об’єкта оподаткування минулих податко-
вих (звітних) років) [8]. Інше кажучи, невеликі 
страховики, які протягом останніх років скороти-
ли сумарний обсяг діяльності до встановленого 
ліміту, можуть ігнорувати складний механізм ко-
ригувань оподатковуваного прибутку на згадані 
різниці. Разом з тим, оскільки однією з податко-
вих різниць, що скорочує фінансовий результат 
до оподаткування страхової організації, виступає 
нарахований податок на дохід за ставкою 3%, то 
за відсутності конкретних правових положень 
постає питання, чи будуть дозволяти фіскальні 
органи вирахування з оподатковуваного при-
бутку такого податку з доходу у разі, коли мала 
страхова компанія скористається своїм правом 
не коригувати оподатковуваний прибуток на усі 
інші встановлені податкові різниці.
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Раніше вже згадувалося, що, передусім, фі-
нансовий результат до оподаткування (ФРДО) 
зменшується на суму нарахованого податку на 
дохід за ставкою 3%. Крім того, Податковим ко-
дексом передбачено врахування при визначен-
ні оподатковуваного прибутку трьох податкових 
різниць, пов’язаних зі страховими та іншими 
резервами. Щодо першої різниці до ФРДО, то до-
дається сума коригування (зменшення) страхових 
резервів (технічних або математичних) відповід-
но до методики, яка визначається Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг, за погоджен-
ням з центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує держав-
ну податкову і митну політику (пп. 141.1.3 ПКУ) 
та віднімається сума коригування (зменшення) 
страхових резервів (технічних або математич-
них), на яку збільшився фінансовий результат до 
оподаткування відповідно до національних по-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 
141.1.4 ПКУ). Друга різниця до ФРДО розрахову-
ється таким чином, а саме: додається сума витрат 
на формування страхових резервів (технічних 
або математичних) відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
або міжнародних стандартів фінансової звітності  
(пп. 141.1.3 ПКУ) та віднімається сума страхового 
резерву (технічного або математичного) сформова-
ного в розмірі та порядку, передбачених Методикою 
(пп. 141.1.4 ПКУ). Щодо третьої, то здійснюється 
коригування у зв’язку зі створенням і використан-
ням страховиками інших резервів (забезпечень) за 
загальними правилами для забезпечень, які пови-
нні застосовувати усі без винятку платники подат-
ку на прибуток (п. 139.1 ст. 139 ПКУ) [8].

Розглянемо податкові надходження до Зве-
деного бюджету держави податку на прибуток 
страхових організацій, включаючи філіали ана-
логічних організацій, розташованих на території 
України (рис. 2).

Протягом останніх років обсяги надходжень 
від податку на прибуток страхових організацій 
є достатньо нерівномірними. Так, у 2015 р. (після 
запровадження згаданих вище змін в оподатку-
ванні) на фоні незначного зниження загальних 
обсягів сплаченого до бюджету податку на прибу-
ток сума його надходжень від страхових компаній 
порівняно з попереднім роком зросла на 20,1%. За 
результатами 2017 року надійшло 930.77 млн. грн.  
податку на прибуток, що на 11,5% менше, ніж 
аналогічні надходження 2016 року. Наразі є проб-
лема в тому, що нинішнє законодавство має ве-
лике податкове навантаження на страхувальни-
ків. Доходи страхових компаній зменшились, що 
призвело до невчасної сплати податків окремими 
компаніями, а інші взагалі не могли сплатити 
та оголошували себе банкрутами або ж були зму-
шені йти в тінь. Ось чому в останні два роки може-
мо спостерігати спад у сфері страхування. 

Розглянемо частку податку на прибуток 
страхових організацій у загальному обсязі над-
ходження податку на прибуток підприємств до 
Зведеного бюджету протягом 2014-2018 рр.

У 2015 році частка податку на прибуток стра-
хових організацій склала 2,19% та є найбільшою 
протягом аналізованого періоду. Крім того, слід 
звернути увагу на те, що починаючи з 2015 року 
обсяги надходжень податку на прибуток підпри-
ємств до Зведеного бюджету держави мають по-
зитивну тенденцію, що свідчить про збільшення 
виробництва в країні та зменшення частки «ті-
ньового» сектору економіки.

 

 

рис. 1. порядок оподаткування фінансових результатів господарської діяльності  
вітчизняних страховиків (згідно з редакцією пку від 15.04.2017 р.) [2]
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Щодо частки податку на прибуток страхових 
організацій починаючи з 2015 року, то вона змен-
шується з кожним роком і у 2017 році становила 
лише 1,27%. Оскільки сьогодні страховий бізнес 
малорентабельний, то в цих умовах частина стра-
хових компаній затримує виплати, а інша части-
на страховиків йде з ринку, не маючи можливості 
виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.

Оподаткування сфери страхових послуг має 
багато недоліків і проблем. Альтернативний по-
даток на страхові премії, загальний податок на 
прибутки від іншої діяльності спонукає страхо-
вих організацій до застосування схем ухилень від 
сплати, тобто призводить до порушень податково-
го законодавства. Удосконалення механізму опо-
даткування підприємств у тому числі й страхових 
компаній повинно здійснюватися на державному 
рівні, тобто шляхом прийняття відповідних за-
конів. Треба не тільки покращувати кількісно-
технічні аспекти податків та зборів (знижувати 
ставки, розширювати податкову базу та ін.), а й мо-
дифікувати обліково-інформаційні аспекти, тобто 
вдосконалювати податкову звітність, максималь-
но наближувати податковий та бухгалтерський 
облік, впроваджувати системи комп’ютеризовані 
програми сплати податків та зборів.

Можна виділити два найпроблемніших еле-
менти оподаткування страхової діяльності, що від-
кривають безпосередні можливості для податко-
вого планування і відтак потребують вирішення. 
По-перше, це норма, яка дозволяє страховим ком-
паніям списувати обсяги перестрахових виплат, а, 
по-друге, власне рівень ставки податку та база, до 
якої вона застосовується. Усунути ці схеми можна 

двома способами – перевівши страхові компанії на 
загальну систему оподаткування або в межах іс-
нуючої системи, усунути можливість зменшення 
об'єкта оподаткування на перестрахування [1].

Для побудови ефективної системи оподаткуван-
ня страхових компаній необхідним є запроваджен-
ня єдиної ставки оподаткування, а також передба-
чення перехідного періоду як мінімум на два роки. 
Але підхід до питання оподаткування страхової ді-
яльності повинен бути збалансованим, бо зростан-
ня ставки оподаткування може призвести до по-
дорожчання страхових послуг та невиправданого 
збільшення собівартості страхового полісу.

Додати до чинної нормативно-правової бази 
такі правки, щодо справляння податку на дохід 
і податку на прибуток страховиків в Україні:

– встановлення переліку та затвердження на-
уково обґрунтованої методики обчислення різних 
типів страхових резервів, що враховуються при 
визначенні оподатковуваного прибутку;

– врахування при визначенні оподатковува-
ного доходу сум «вхідних» (отриманих) і «вихід-
них» (переданих) страхових платежів (внесків, 
премій) за перестрахувальними операціями; 

– поступова відмова від зайвих страхових ре-
зервів при збереженні їхнього необхідного мініму-
му з урахуванням можливості адаптації до вітчиз-
няних реалій зарубіжного досвіду обчислення сум 
відрахувань на формування таких резервів; 

– чітке та зрозуміле визначення переліку ви-
трат, які враховуються при розрахунку фінансо-
вого результату страховика до оподаткування;

– детального та зрозумілого прописування 
у вітчизняному Податковому кодексі сукупності 
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рис. 2. Динаміка податкових надходжень з податку на прибуток страхових організацій  
до зведеного бюджету україни протягом 2014-2018 рр. млн. грн. [5]

Таблиця 2
частка податку на прибуток страхових організацій у загальному обсязі  

надходження податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету україни  
протягом 2014-2018 (січень-вересень) рр.

показник 2014 2015 2016 2017 2018 
(січень-вереснь)

Всього податку на прибуток, млн. грн. 40201,49 39053,17 60223,23 73396,80 81583,51
Податок на прибуток страхових 
організацій, млн. грн. 711,47 854,67 1052,13 930,77 827,04

Частка податку на прибуток страхових 
організацій, % 1,77 2,19 1,75 1,27 1,01
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правових норм щодо справляння податку на при-
буток і податку на дохід зі страхових організацій, 
які спеціалізуються на страхуванні життя та дов-
гостроковому пенсійному страхуванні, що дасть 
змогу сформувати ефективний і транспарентний 
механізм податкового регулювання цього сус-
пільно важливого виду страхування в Україні.

– стягнення податку безпосередньо з корпора-
тивного прибутку страхової компанії. Така сис-
тема ставила би страховий бізнес у рівні умови 
з іншими підприємницькими структурами

Також можна виділити і інші шляхи вдоско-
налення оподаткування страхових компаній 
в Україні:

– формування державних гарантій шляхом 
створення під егідою державного регулятора 
централізованих компенсаційних фондів для 
здійснення страхових виплат за зобов'язаннями 
компаній, які збанкрутілі;

– інформатизація населення та підприємниць-
кого сектору, популяризація страхування, підви-
щення рівня страхової культури громадян, своє-
часне оподаткування операцій зі страхування;

– невиплата або затримка виплат повинна ка-
ратися найсерйознішим чином;

– державний страховий нагляд за сплатою по-
датків страховими компаніями;

– модифікувати обліково-інформаційні аспек-
ти (вдосконалювати податкову звітність, впро-
ваджувати системи комп’ютеризовані програми 
сплати податків та зборів);

– запровадити преференційний режим опо-
даткування прибутку малих страхових організа-

цій шляхом встановлення прогресивної шкали 
податкових ставок залежно від вартісних показ-
ників масштабів страхової діяльності, а також 
надання їм можливості одержання спеціального 
податкового кредиту.

Висновки і пропозиції. Отже, за результа-
тами проведеного дослідження сучасного стану 
оподаткування діяльності страхових компаній 
в Україні виявлено ряд неточностей та дискусій-
них моментів в чинній нормативній базі. У зв’язку 
з чим запропоновано узгодити норми чинної нор-
мативної бази в частині операцій з перестраху-
вання та привести об’єкти та ставки оподаткуван-
ня податком на прибуток до єдиних стандартів 
для всіх страховиків. Для визначення напрямів 
подальшого зростання страхового ринку України 
важливо вирішити на основі комплексних розра-
хунків, яка система оподаткування буде сприяти 
позитивній та успішній роботі страхового ринку. 
Таким чином, з огляду на те, що оподаткування 
виступає одним з основних факторів, що регу-
люють попит і пропозицію на страховому ринку, 
необхідно створити ефективний податковий меха-
нізм в сфері страхування, що сприяє не тільки по-
повненню доходів бюджету, а й розвитку попиту 
на страхові послуги і в цілому страхового ринку.

Перспективи подальших досліджень полягають, 
зокрема, у вивченні за-рубіжного досвіду оподатку-
вання фінансових результатів діяльності страхо-
виків та можливість його застосування в Україні 
з урахуванням національних особливостей і реалій 
з метою удосконалення податкового режиму для 
національного сектору страхового бізнесу.
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ОптиМІзацІя прибуткОВОСтІ пІДприєМСтВа На риНку ФІНаНСОВих пОСлуГ
анотація. У статті проведено аналіз наукової літератури щодо оптимізації прибутковості підприємства на 
ринку фінансових послуг. В роботі досліджено теоретичні аспекти понять (оптимізація, підприємство, при-
буток, ринок фінансових послуг, фінансова послуга) та підходи досліджуваної проблеми. Розглянуто процес 
оптимізації управління прибутком підприємства, мету цієї діяльності, основні підходи щодо процесу опти-
мізації прибутковості підприємства на ринку фінансових послуг. Розкрито комплекс моделей, стандартів 
та методик оптимізації діяльності підприємства; внутрішні й зовнішні чинники підвищення ефективності 
діяльності підприємства. Визначено методи й шляхи оптимізації прибутку та структури підприємства.
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ENTERpRiSE pRofiT opTiMizaTioN iN ThE MaRkET foR fiNaNcial SERvicES
Summary. The article analyzes scientific literature on optimization of profitability of the enterprise in the 
market of financial services. The theoretical aspects of concepts (optimization, enterprise, profit, market 
of financial services, financial service). The process of optimizing the profit management of the enterprise,  
the purpose of this activity, the main approaches to the process of optimizing the profitability of the enterprise 
in the financial services market and the main reasons for regulating financial services markets (creation of 
financial services market of single owners; have at the same time several financial segments that represent 
products that form different sectors of the financial services market; the emergence of cross-border s offers fi-
nancial services provided by financial institutions, the need to reduce state spending in the control and supervi-
sion of the relationships in financial services, particularly by improving the quality of markets). The complex of 
models, standards and methods of optimization of enterprise activity is revealed; internal and external factors 
of increasing the efficiency of the enterprise (technology, management style, state economic and social policy, 
infrastructure). The methods and ways of optimization of profit and structure of the enterprise are determined. 
The analysis of scientific sources made it possible to state that profit is the most important estimation indicator 
of the enterprise activity, the source of material welfare of workers and the state as a whole. That is why, in 
today's economic conditions, the operation of the enterprise should be used all possible ways of its optimization. 
Getting the maximum profit is to combine the volume of production, the price of the product and the costs of 
its production and sale.
keywords: enterprise, market of financial services, optimization, profit, financial service.

Постановка проблеми. Питання, щодо 
оптимізації розподілу прибутку є досить 

актуальним, оскільки приділяється особлива 
увага з причини впливу прибутку на фінансове 
благополуччя підприємства як у поточному так 
і в майбутньому році. Конкурентоспроможність 
ринкового середовища та динамічність ринкової 
кон’юнктури в Україні вимагає від керівників 
підприємств та осіб, що приймають управлін-
ські рішення, вміння розуміти й аналізувати 
прибуток підприємства, прийняття правильних 
підходів, своєчасно оцінити майнове і фінансове 
становище на ринку, що дозволяє зробити пра-
вильний прогноз успішності компанії.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Процес управління та розв’язання проб-
леми формування прибутковості сучасного під-
приємства розкрито у зарубіжних (Д. Гелбрейта, 
Ф. Найта, О. Толмачова, О. Толпегіна, Р. Хар-
рода) та вітчизняних (І. Бланка, Т. Власенко, 
Л. Гаватюк, О. Кривицької, С. Ляшенка, С. По-
кропивного) науковців. Теоретичні та методоло-
гічні засади проблеми оптимізації прибутковості 
підприємства на ринку фінансових послуг зна-
йшли відображення в наукових працях В. Блон-
ської, А. Герасимовича, Е. Грицюк, Е. Зінченко, 
Ю. Масленко, Л. Паздерник, Р. Лисик, В. Савчук 
та ін.

Внесок вчених у розв’язання проблемних 
питань підвищення оптимізації прибутковості 
підприємств є досить вагомим, проте на сьогод-
ні існує необхідність пошуку більш ефективних 
підходів та методів оптимізації управління при-
бутком, що пов’язано зі зростанням ризиків, які 
виникають в кризових умовах.

Ретроспективний аналіз наукової літерату-
ри за даною тематикою засвідчив, що питання, 
пов’язані з вивченням оптимізації прибутковості 
підприємства на ринку фінансових послуг, ма-
ють простір для подальшого розгортання дослід-
ження, як в науковому так і організаційно-прак-
тичному аспектах, що обумовило актуальність 
даної теми та визначило її мету.

Формулювання цілей статті. Мета статті 
полягає у дослідженні найефективніших методів 
та шляхів оптимізації прибутковості підприєм-
ства на ринку фінансових послуг. Для досягнення 
цілей необхідно вирішити наступні завдання: роз-
крити економічну сутність понять «оптимізація» 
і «прибуток» підприємства, «ринок фінансових по-
слуг»; виявити механізм розподілу та оптимізації 
розподілу прибутку підприємства;виробити прак-
тичні рекомендації щодо оптимізації розподілу 
прибутку на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до Закону України «Про фінансові по-
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слуги та державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг» [8], поняття «фінансова послуга» трак-
тується як «операції з фінансовими активами, що 
здійснюються в інтересах третіх осіб за власний ра-
хунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, перед-
бачених законодавством, – і за рахунок залучених 
від інших осіб фінансових активів, з метою отри-
мання прибутку або збереження реальної вартості 
фінансових активів». У свою чергу, Є. Бондаренко 
[2, с. 67] розглядає її як результат здійснення опе-
рацій з фінансовими активами (валютою, депози-
тами, кредитами, цінними паперами, деривати-
вами) в інтересах споживачів та задовольняючи їх 
потреби, які безпосередньо зумовлюють рух фінан-
сових ресурсів, зберігаючи реальну вартість фінан-
сового активу та отримання прибутку.

Поняття «ринок фінансових послуг», відповід-
но до зазначеного вище закону [8] – це «сфера 
діяльності учасників ринків фінансових послуг 
з метою надання та споживання певних фінансо-
вих послуг». Відповідно до зазначеного Закону, 
ринок фінансових послуг включає професійні 
послуги на ринках банківських, страхових, ін-
вестиційних послуг, операцій з цінними папера-
ми та на інших видах ринків, які забезпечують 
обіг фінансових активів. Фінансова послуга, від-
повідно зазначеного Закону – це операція, яка 
здійснюється з фінансовими активами, які про-
водяться в інтересах третіх осіб за власний ра-
хунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, що 
передбачені законодавством – також за рахунок 
фінансових активів, які залучені від інших осіб, 
для отримання прибутку або збереження реаль-
ної вартості фінансових активів [8].

Метою державного регулювання ринків фі-
нансових послуг в Україні є [8]: проведення єди-
ної та ефективної державної політики у сфері 
фінансових послуг; захист інтересів споживачів 
фінансових послуг; створення сприятливих умов 
для розвитку та функціонування ринків фінан-
сових послуг; створення умов для ефективної 
мобілізації й розміщення фінансових ресурсів 
учасниками ринків фінансових послуг з ура-
хуванням інтересів суспільства; забезпечення 
рівних можливостей для доступу до ринків фі-
нансових послуг та захисту прав їх учасників; до-
держання учасниками ринків фінансових послуг 
вимог законодавства; запобігання монополізації 
та створення умов розвитку добросовісної конку-
ренції на ринках фінансових послуг; контроль за 
прозорістю та відкритістю ринків фінансових по-
слуг; сприяння інтеграції в європейський та сві-
товий ринки фінансових послуг.

Основними суб’єктами фінансових послуг ви-
ступають учасники ринку фінансових послуг: 
з одного боку замовники, тобто споживачі фінан-
сових послуг, а з другого – фінансові організації 
(суб’єкти господарювання та фізичні особи), що 
надають фінансові послуги.

Головною функцією ринку фінансових послуг 
є трансформація коштів, «які не працюють», у по-
зичковий капітал. А інші вищезазначені функ-
ції ринку фінансових послуг віддзеркалюють 
конкретні форми організації руху фінансових 
ресурсів за допомогою фінансово-кредитного ме-
ханізму між суб'єктами ринку. Рушійною силою 
зазначеного механізму є надання фінансових по-
слуг різними фінансовими інститутами [9, c. 18].

Участь держави в регулюванні ринків фі-
нансових послуг мотивується такими основними 
причинами: створенням на ринку фінансових 
послуг єдиних власників; останні володіють од-
ночасно декількома фінансовими сегментами, 
які представляють продукти, що формують різні 
сектори ринку фінансових послуг; виникненням 
перехресних пропозицій фінансових послуг, що 
надаються фінансовими інститутами; необхід-
ністю скоротити видаткову частину державного 
бюджету у сфері контролю й нагляду за відноси-
нами на ринку фінансових послуг, особливо за 
підвищенням якості ринків [9, c. 31].

Аналіз наукових джерел [1; 4; 6; 10] свідчить, 
що в сучасних умовах жорсткої конкуренції на 
ринку фінансових послуг виробник змушений 
постійно вдосконалювати свою діяльність, щоб 
не стати банкрутом, а також постійно визнача-
ти шляхи найбільш ефективного формування 
та оптимального розподілу прибутку.

У економічному тлумачному словнику [7] по-
няття «прибуток» трактується як – «виражений 
в грошовій формі чистий дохід підприємця на 
вкладений капітал, який характеризує його ви-
нагороду за ризик здійснення підприємницької 
діяльності, та є різницею між сукупним дохо-
дом та витратами у процесі здійснення цієї ді-
яльності». У свою чергу, Є. Гнатченко, М. Жура  
[6, c. 127] зауважують, що прибуток це кінцевий 
фінансовий результат підприємства за певний 
період, який створює фундамент для його розрос-
тання й заохочує чергову виробничу діяльність.

Стан економічної ситуації України значною 
мірою залежить від результатів функціонування 
масштабних складових фінансового сектору та спів-
відношення їх динамічних фінансових потоків. 
Тому актуальним є дослідження та ефективна опти-
мізація прибутковості ринку фінансових послуг.

Оптимізація (англ. optimisation) це [1, c. 132] – 
«процес надання будь-чому найвигідніших харак-
теристик, співвідношень; сукупність процесів, 
спрямованих на модернізацію та поліпшення на-
явних механізмів досягнення бажаного резуль-
тату». Вона полягає в знаходженні найкращого 
варіанта. Основними джерелами оптимізації ве-
личини прибутку є збільшення обсягу реалізації 
продукції, зниження її собівартості, підвищення 
якості товарної продукції, реалізація її на більш 
вигідних ринках збуту, тощо [1, c. 132].

Задача оптимізації прибутковості підприєм-
ства сформульована, якщо задані [1, c. 132]: кри-
терій оптимальності; параметри, що варіюються 
та зміна яких дозволяє впливати на ефективність 
процесу; математична модель процесу; обмежен-
ня, пов’язані з економічними та конструктивними 
умовами, можливостями обладнання, тощо.

Однією з важливих умов ефективної роботи під-
приємства є правильна організація системи управ-
ління, яка залежить від особливостей його структури 
та специфіки роботи всіх структурних підрозділів. 
Основним способом усунення наявних недоліків 
структури підприємства є його оптимізація. Причи-
нами проведення оптимізації організаційної струк-
тури підприємства може стати як формальна схема 
розподілу повноважень на підприємстві, так і систе-
ма управління (механізми планування роботи, про-
ходження інформації та прийняття рішень, а також 
способи мотивування співробітників) в цілому.
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Оптимізація структури підприємства прово-
диться, якщо: є відмінності в адміністративному 
та функціональному підпорядкуванні; активний 
розвиток підприємства призвів до зміни структу-
ри управління, внаслідок чого деякі функції по-
чали дублюватися і виникли зони, за які ніхто 
не відповідає; змінюється стратегія розвитку під-
приємства; поточна структура не дає можливос-
ті удосконалювати роботу підприємства; прово-
диться диверсифікація діяльності підприємства.

Оптимізація структури підприємства включає 
декілька етапів, кожен з яких повинен бути ви-
конаний правильно, однак тільки при виконанні 
наступних дій можна розраховувати на позитив-
ний результат:

1. фіксувати поточну організаційну структуру 
з усіма її перевагами та недоліками;

2. аналізувати актуальні бізнес-процеси ком-
панії, виявляють проблемні місця (зокрема, не-
відповідність структури підприємства його по-
точним завданням).

3. визначати мету майбутніх перетворень, 
завдання яких орієнтуються на глобальні цілі 
підприємств та основні інтереси їх власників;

4. створювати моделі декількох варіантів біз-
нес-процесів із зазначенням їхніх плюсів і мінусів, 
та з урахуванням ресурсів, наявних у підприємства;

5. визначати перелік функцій, які потрібно 
централізувати виходячи з нестачі ресурсів під-
приємства, а також з необхідності зменшення ви-
трат і здійснення контролю.

6. скласти кілька варіантів організаційної 
структури підприємства, а потім визначити той, 
який є економічно доцільним, відповідає поточ-
ним потребам і можливостям підприємства, за-
безпечує простоту керування, надає можливості 
для взаємного контролю та оперативної передачі 
інформації тощо.

Аналізуючи господарську діяльність І. Сімен-
ко, Т. Косової [1, c. 132] стверджують, що основ-
ними джерелами оптимізації величини при-
бутку є збільшення обсягу реалізації продукції, 
зниження її собівартості, підвищення якості то-
варної продукції, реалізація її на більш вигідних 
ринках збуту, тощо. На думку авторів [1] для 
визначення резервів зростання прибутку за ра-
хунок збільшення кількості реалізації продукції  
(Р ↑П(К)) необхідно виявлений раніше резерв рос-
ту кількості реалізації продукції (Р ↑ Кі) помно-
жити на фактичний прибуток у розрахунку на 
одиницю продукції відповідного виду (П1і):

Р ↑ П(К) = ΣР ↑ Кі•П(С)

Оптимізація прибутку за рахунок зниження 
собівартості товарної продукції і послуг (Р ↑ П(С)) 
підраховуються наступним чином: попередньо 
виявлений резерв зниження собівартості кожно-
го виду продукції (Р ↓ Сі) збільшується на мож-
ливий обсяг її продажів. Який визначається як 
сума фактичної кількості реалізованої продукції 
(К1і) та можливого резерву її зростання (Р ↑ Кі):

Р ↑ П(С) = ? Р ↓ Сі × К1і + Р ↑ Кі

Аналогічно тому, як була визначена оптиміза-
ція прибутку за рахунок зменшення собівартості, 
можна підрахувати резерв збільшення прибутку 
за рахунок збільшення ціни (Р ↑ П(ц)):

Р ↑ П(ц) = Σ Р ↑ Ці х (К1і + Р ↑ Кі)

де Р ↑ Ці – можливий резерв збільшення ціни 
одиниці продукції окремого виду.

Досвід авторів [1, c. 132] дає змогу виділити 
такі моделі, стандарти і методики комплексної 
оптимізації діяльності підприємства:
 управління проектами та програмами: PMI 

PMBOK v. 4;
 створена економічна вартість: управління 

за допомогою комплексного економічного показ-
ника EVA (Economic Value Added), отриманого за 
даними бухгалтерського обліку;
 система стратегічного управління: система 

збалансованих показників (Balanced Score Card);
 система виконання стратегії: EFQM;
 система управління якістю: серія міжнарод-

них стандартів ISO 9001;
 всеохватне управління якістю: TQM (Total 

Quality Management);
 ідеологія управління бізнес-процесами, 

що поєднує методології Benchmarking: бенчмар-
кінг – покращення процесів на підставі пошуку 
і порівняння аналогів;
 реінжиніринг бізнес-процесів: BPR 

(Business process reengineering) збільшення 
ефективності діяльності за рахунок більш ефек-
тивної реалізації бізнес-процесів.

Наука на сучасному етапі пропонує різні 
методи оптимізації прибутку. Головними вну-
трішніми й зовнішніми чинниками підвищення 
ефективності діяльності підприємства, на думку 
Л. Паздерник, Р. Лисик [11, c. 87] є: технологія 
(технологічні нововведення, особливо сучасні 
форми автоматизації та інформаційних техно-
логій, впливають на рівень і динаміку ефектив-
ності діяльності підприємства); устаткування 
(продуктивність діючого устаткування залежить 
не тільки від його технологічного рівня, але і від 
належної організації ремонтно-технічного об-
слуговування, оптимальних термінів експлуата-
ції тощо); товари (їх якість і зовнішній вигляд); 
працівники (керівники, менеджери, фахівці, 
робочі, що є основним джерелом і визначним 
чинником зростання ефективності діяльності 
підприємства); організація і системи (єдність 
трудового колективу, раціональне делегування 
відповідальності, належні норми управління 
характеризують високу організацію діяльності 
підприємства, що забезпечує необхідну специфі-
кацію і координацію управлінських процесів, а 
отже, вищий рівень ефективності); стиль управ-
ління (сполучає професійну компетентність, ді-
ловитість і високу етику міжособистісних відно-
син); державна економічна і соціальна політика 
(ключовими її елементами є: практична діяль-
ність владних структур; різноманітні види зако-
нодавства; фінансові інструменти (заходи, стиму-
ли); економічні правила і нормативи (регуляція 
доходів і оплати праці, контроль за рівнем цін, 
ліцензування окремих видів діяльності); ринко-
ва, виробнича і соціальна інфраструктура); інф-
раструктура (достатній рівень розвитку мережі 
різноманітних інституцій ринкової інфраструк-
тури здійснює безпосередній вплив на результа-
тивність діяльності торговельного підприємства).

Структурні зміни в суспільстві також вплива-
ють на показники ефективності нарізних рівнях 
господарювання. Найважливішими є структурні 
зміни економічного і соціального характеру.
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Для того, щоб постійно забезпечувати зрос-

тання прибутку, необхідно шукати невикориста-
ні можливості його збільшення. На основі робіт 
І. Бланка [5, c. 35] були виокремленні наступні 
шляхи оптимізації прибутку підприємства:

• скорочення витрат: виробництво або закуп-
ка деталей на стороні; покупці не цінують окремі 
складові товару; у конкурентів більш високі по-
казники рентабельності продажів; витрати на 
одиницю продукції стрімко зростають.

• підвищення ціни: прибутковість сегменту 
низька; покупці високо оцінюють продукцію; більш 
низькі ціни, ніж у конкурента; якість та властивос-
ті продукції набагато вищі, ніж у конкурентів.

• зниження ціни: нижчі ціни конкурентів; 
втрата частки ринку через ціни; мала ймовір-
ність зниження цін конкурентами; ціна – най-
більш важливий показник для покупців.

У роботах Л. Паздерника, В. Савчука та В. Ко-
дацького [11, с. 88] пропонуються наступні шля-
хи оптимізації прибутку на підприємстві:

• розширення діяльності в чинних сегментах: 
ріст діяльності підприємства з більшими темпа-
ми, ріст ринку; поглинання конкурентів; досяг-

нення більш високих цін (низьких витрат), ніж 
у будь-якого конкурента.

• проникнення у нові сегменти: наявність по-
тужностей та резервів; слабке конкурентне се-
редовище; нове бачення сегментів.

• зміни в основній діяльності: інтеграція з по-
стачальниками або посередниками; концентра-
ція на тому виді діяльності, який має переваги 
перед головним конкурентом.

• підвищення рівня якості та обслуговування: 
низька якість продукції конкурентів; незадово-
лення покупців продукцією на ринку; низький 
рівень іміджу.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви. Аналіз наукових джерел дав змогу конста-
тувати, що прибуток є найважливішим оцінним 
показником діяльності підприємства, джерело 
матеріального добробуту працівників та держави 
в цілому. Саме тому потрібно в сучасних еконо-
мічних умовах функціонування підприємства ви-
користовувати усі можливі шляхи його оптиміза-
ції. Отримання максимального прибутку полягає 
в поєднанні обсягу виробництва, ціни продукту 
і витрат на його виробництво та реалізацію тощо.
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СиСтеМи бюДжетуВаННя ДІяльНОСтІ пІДприєМСтВа:  
прОблеМи І рацІОНальНе їх ВирІшеННя

анотація. Розглянуто системи бюджетування, що використовуються в діяльності підприємства. Дослід-
жено, що за допомогою бюджетування можна отримати інформацію, яка буде забезпечувати і розробку 
управлінських рішень, і контроль за їх виконанням. Розглянуто проблеми формування бюджетної систе-
ми в діяльності підприємства, проаналізовано види і підходи за допомогою, яких відбувається складання 
бюджетів, проаналізовано функції бюджетного контролю і його вплив на елементи управлінської системи. 
Обґрунтовано, що одним із шляхів поліпшення фінансового стану підприємства є вибір правильної анти-
кризової стратегії, яка б забезпечувала скорочення фінансових проблем, ризиків банкрутства та ліквіда-
ції підприємства, координації управління рішення з практичними діями, які будуть висвітлювати пріо-
ритетність проблем і забезпечувати поліпшення в умовах кризи. Застосування антикризових заходів має 
бути комплексним, а продовження досліджень є обов'язковим. Основними антикризовими заходами для 
підприємств повинні бути: зменшення або оптимізація витрат, ефективне використання маркетингової 
та кадрової політики, правильне використання процесів планування, оптимізація бюджетування тощо.
ключові слова: бюджет, інформація, управління, контролінг, бюджетування.
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National University "Lviv Polytechnic"

SySTEMS of budGETiNG of ENTERpRiSE acTiviTy:  
pRoblEMS aNd RaTioNal SoluTioN of ThEM

Summary. Globalization, dynamism, riskiness, internationalization economic relations, liberalization of for-
eign trade are the conditions in which the functioning and development of modern business entities is carried 
out. That is what determines it the intensification of competition, the search for new sources of financing for 
entrepreneurial projects, the need to improve the skills of managerial personnel, the search for effective mech-
anisms for the formation and use of organizational resources. Therefore, budgeting is a working tool that in-
cludes all aspects of the enterprise's activities: its production, technical and technological, marketing, financial, 
innovation, investment, etc. aspects. It is considered budgeting systems which are used in enterprise activities. 
It is investigated that with the help of budgeting it is possible to obtain information, which will provide and 
develop management decisions, and control over their implementation. The problems of forming a budget sys-
tem in the activity of the enterprise are also considered, the types and approaches with the help of which budg-
eting is being carried out, the functions of budget control are analyzed and how it affects the elements of the 
management system. In leading countries of the world, the use of budgeting as a method of financial planning, 
indicates the high level of development of management in enterprises, the conformity of their management 
systems to modern requirements and operating conditions. Foreign corporations, enterprises actively use these 
systems in their activities. The process of budgeting is based on the general concept of enterprise development, 
elaborates the economic and financial aspects of the strategy and represents a unified system of interconnected 
technical, organizational and economic changes for a certain period of time
keywords: budget, information, management, controlling, budgeting.

Постановка проблеми. Досягнення пози-
тивного розвитку інновацій підприємства 

прямо залежить від раціонального використан-
ня і управління процесами сучасних технологій. 
Бюджетування є одним з найважливіших про-
цесів управління, що відповідає вимогам та дає 
можливість підприємству обґрунтувати плану-
вання діяльності, передбачити, забезпечити і за-
побігти виникненню кризових явищ. На даний 
час, бюджетування перебуває в стані становлен-
ня і детального вивчення для практичного засто-
сування в діяльність підприємств. Для того, щоб 
приймати ефективні і раціональні управлінські 
рішення щодо управління підприємством потріб-
но мати наявну відповідну базу. За її присутності 
появляється змога контролювати і раціонально 
здійснювати управлінську діяльність за допомо-
гою найсучасніших прогресивних способів і мето-
дів. Одним із таких засобів є контролінг [1]. 

аналіз останніх джерел і публікацій.  
Бюджетування завжди було актуальним для 

дискусій і досліджень. Проблеми бюджетуван-
ня висвітлюються у працях таких науковців, як, 
зокрема, Гудзинський О.Д., Аксентюк М.М., Де-
меніна О.М. [1], Пічка А.М. [3], Вербовецька С.І. 
[4], Іщенко Н.А. [5] тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз бюджетування під-
приємств є досить важливим питанням і потребує 
пристосування до різноманітних умов діяльності 
підприємств в Україні. Проблему бюджетування 
можна вирішити шляхом ефективного бюджету-
вання через низку впливів на фінансово-еконо-
мічні результати діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Поняття «бюджет» в Україні означає управ-
ління фінансами, як на рівні держави, так і на 
рівні підприємства, організації і фірми. Тобто, 
бюджет – це план формування та використання 
фінансових ресурсів для забезпечення завдань 
і функцій, які здійснюються відповідно органа-
ми державної влади, органами влади АРК та ор-
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ганами місцевого самоврядування протягом бю-
джетного періоду (ст. 2 Бюджетного кодексу) [2]. 

Управління за допомогою бюджетів формує 
та реалізує економічний потенціал підприєм-
ства. До нього відноситься управління матері-
альними, фінансовими, нематеріальними і тру-
довими ресурсами, також не менш важливим 
є результат економічної діяльності, характерис-
тика стану підприємства, а саме економічної рів-
новаги, стійкості, безпеки і процесу функціону-
вання підприємства. 

Підвищення ефективності економічної без-
пеки управління проявляється в багатьох аспек-
тах, одне з них – це досягнення максимального 
значення показників для кожного компонента 
економічної безпеки. Важливим компонентом 
управління, який є ключем для оптимально при-
йнятих рішень і безпосередньо пов'язане з управ-
лінням, повинно запобігати прояву загроз у пла-
нуванні, вибору неправильної мети та ділових 
можливостей, виникненню дисбалансів окремих 
підрозділів і вибору ненадійних партнерів, під-
рядників та інвесторів.

Бюджетне управління – це розмежована сис-
тема злагодженого управління діяльністю під-
розділів підприємства, яка має на меті втілення 
стратегічних цілей у таких процесах, як: регу-
лювання, бюджетування, координації, стимулю-
вання, адаптації, виконання оперативних і так-
тичних бюджетів для того, щоб зростали цінності 
підприємства.

Сьогодні, все більшого поширення викорис-
тання технологій управління фінансовою та еко-
номічною діяльністю набуває бюджетування, яке 
спрямоване на управління прибутком. Встанов-
лено, що особливість використання бюджетуван-
ня – це наявність ефективної системи зворотного 
зв'язку для забезпечення економічної безпеки, 
що підвищує управління ефективності та збіль-
шення фінансової та економічної діяльності.

Бюджетування, за умови належної його орга-
нізації, пронизує усі етапи управління діяльніс-
тю підприємства та включає наступне: 

− постановку цілей і задач бюджетного процесу; 
− планування діяльності на основі визначе-

них цільових орієнтирів; 
− управління робочими процесами (вико-

нанням, стимулюванням, мотивуванням тощо) 
у межах конкретного бюджету; 

− облік і контроль бюджетних показників 
з метою виявлення відхилень;

− ідентифікація та аналіз ключових факторів, 
що обумовили наявність відхилень фактичних 
показників від бюджетних; 

− формування коригуючих впливів з ураху-
ванням попередньо проведеного аналізу щодо 
усунення виявлених відхилень та нівелювання 
дії факторів, що призвели до таких відхилень [3].

Так, на думку науковців, до основних принци-
пів бюджетування діяльності підприємства слід 
віднести наступні: 

− принцип повноти – передбачає охоплення 
системою бюджетування усіх сфер діяльності 
підприємства та усіх його підрозділів; 

− принцип гнучкості − встановлює широкі 
можливості до коригування бюджетів підприєм-
ства відповідно до змін зовнішнього і внутріш-
нього середовища підприємства; 

− принцип координації – базується на необ-
хідності узгодження цілей та ресурсів окремих 
структурних підрозділів підприємства у процесі 
бюджетування його діяльності; 

− принцип єдиного цільового спрямування 
− передбачає підпорядкованість усіх бюджетів 
структурних підрозділів вищій меті, стратегічній 
цілі діяльності підприємства в цілому; 

− принцип відповідальності – встановлює 
персоніфіковану відповідальність керівників 
структурних підрозділів за виконання показни-
ків бюджету; 

− принцип економічності – враховує необхід-
ність співвіднесення витрат, пов’язаних із фор-
муванням системи бюджетування, з результата-
ми від її впровадження [4].

Традиційно бюджетування розглядається 
як інструмент для фінансування і планування, 
але сучасний погляд на бюджетування визначає 
його як організаційно-управлінські технології. 
Під цією позицією бюджетування слід розгляда-
ти як набір планування, обліку, контролю і ана-
лізу підприємств, реалізація якого ґрунтується 
на середньострокові та короткострокові бюджети. 
Бюджетування діє незалежно від систем управ-
ління компанії, основною метою якої є забезпе-
чення керованості та цілісності суб'єкта. 

Бюджетні системи можуть бути класифікова-
ні відповідно до визначеної бази асигнувань:

1. Грошові бюджети.
Бюджет на основі грошових коштів – це бюд-

жет, де більшість асигнувань виділяється в осно-
вному готівково. Таким чином, у бюджеті, що ба-
зується на касі, асигнування визначають ліміти 
для оплати та щорічні зобов'язання, тобто фінан-
сові зобов'язання, виконані протягом фінансо-
вого року. Готівковий бюджет добре відповідає 
потребі контролю за дотриманням та витратами. 
Зобов'язання та платежі контролюються на під-
ставі дозволів.

2. Обов'язковий бюджет.
У бюджеті на основі зобов'язань визначають лі-

міти готівки та зобов'язань, але, безумовно, не існує 
ліміту часу на оплату. Бюджет на основі зобов'язань 
має бути доповненим щорічним касовим планом 
для асигнувань, які засновані на зобов'язаннях.

3. Бюджет на основі нарахування.
Бюджет на основі нарахування можна визна-

чити двома способами:
– бюджет, де асигнування здійснюються на 

основі нарахування та не є обмеженням опла-
та готівкою або зобов'язання. Готівкові платежі 
контролюються, але через окремі засоби. 

– бюджет, який містить інформацію про нара-
хування та прогноз балансу урядом, але асигну-
вання також визначають ліміти готівки.

Основною метою традиційної системи бюдже-
тування є перетворення бюджету на інструмент 
фінансової відповідності. Цей цільовий бюджет 
відповідає бюджету, у межах якого витрати кла-
сифікуються за організацією та об'єктом витрат, 
щоб контролювати використання ресурсів. 

Однак ці аспекти можуть змінюватись по кра-
їнах. У ряді країн система управління спрямова-
на лише на уникнення переказу між витратами 
персоналу і інших елементів та детальні позиції 
можуть бути включені до бюджету лише для ін-
формації.
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Тому не слід плутати обґрунтовану критику 

надмірно деталізованого бюджету і жорсткий 
бюд жет з критикою самого бюджетування.

У бюджеті на виконання робіт, бюджет пока-
зує цілі витрат, витрат на «програми», запропо-
нованих для виконання цілей, і результати за 
кожною програмою. Тому бюджетування містить 
такі функції:

– діяльність уряду поділяється на широкі функ-
ції, програми, заходи і елементи витрат. «Функція» 
відповідає широкій цілі. «Програма» – це комплекс 
заходів, які відповідають вимогам однакового на-
бору конкретних цілей. «Діяльність» – це підроз-
діл програми, яка базується на одній категорії. 
Критерієм, що використовується для визначення 
категорії діяльності, є рівень, на якому показники 
ефективності можуть бути розроблені та виміряні 
витрати. Цілі кожної програми та заходів визначе-
ні для кожного бюджетного року.

– показники ефективності та витрати вста-
новлюються, вимірюються і повідомляються. 
Серйозна проблема з програмним бюджетуван-
ням – це розрив між структурою програми та ад-
міністративною структурою. 

Доцільно виділити дві групи факторів, які 
обмежують використання бюджетування на ві-
тчизняних підприємствах такі, як об’єктивні 
та суб’єктивні.

До об’єктивних факторів можна віднести:
1. Швидкі зміни в зовнішньому середовищі.
2. Низький рівень знань менеджерів в управ-

лінській культурі.
3. Повільний темп створення власного капіта-

лу підприємств.
4. Низька самостійність формування власних 

коштів.
До суб’єктивних факторів можна віднести:
1. Брак часу через пріоритетність поточних 

справ.

2. Впевненість в тому, що відсутній вплив 
планування на результати діяльності. 

3. Недостатньо кваліфікаційний склад управ-
лінців.

4. Недосконало підготовлена методична основа.
5. Негативний досвід планування через порів-

няння з радянською плановою економікою.
6. Теоретизованість підхіду до планування зі сто-

рони працівників планово-економічних відділів.
Важливою складовою бюджетування є підсум-

кові бюджети підприємства до яких належать: 
1. Бюджет доходів/витрат – є прогнозним зві-

том про прибутки і збитки, встановлює співвідно-
шення доходів і витрат підприємства на бюджет-
ний період та відображає, з якою ефективністю 
буде працювати підприємство. 

2. Бюджет руху грошових коштів – є прогноз-
ним касовим планом, визначає грошові потоки 
(виплати і надходження) для підтримки необхід-
ного рівня ліквідності підприємства, щоб запобі-
гати як надлишку тимчасово вільних грошових 
коштів, так і їх дефіциту (касового розриву). 

3. Бюджет балансу – є прогнозним балансо-
вим звітом, формує майбутню структуру активів 
і пасивів підприємства та виступає контрольним 
інструментом усіх інших бюджетів.

Перелік бюджетів, які розробляються на під-
приємстві, наведений в табл. 1. [5].

Отже, для ефективного впровадження бюдже-
тування можна надати пропозиції по етапах впро-
вадження та розроблення системи бюджетування:

1) вибір коло працівників, що безпосередньо 
відносяться до бюджетного комітету і проводять 
розробки щодо впровадження ефективної систе-
ми бюджетування на підприємстві; 

2) розробка фінансової структури задля ви-
значення основи фінансової відповідальності, її 
відповідність організаційній структурі на під-
приємстві; 

Таблиця 1
перелік основних бюджетів підприємства

№ Назва тип бюджету
1 Бюджет продажу готової продукції Натурально-вартісний бюджет
2 Бюджет виробництва готової продукції Натурально-вартісний бюджет
3 Бюджет потреб виробництва у сировині і матеріалах Натурально-вартісний бюджет

4 Бюджет закупівель сировини і допоміжних матеріалів  
для основного виробництва Натурально-вартісний бюджет

5 Бюджет енергоносіїв Натурально-вартісний бюджет
6 Бюджет капітальних витрат Натурально-вартісний бюджет
7 Бюджет залишків готової продукції на початок/кінець періоду Натурально-вартісний бюджет
8 Бюджет доходів від реалізації Бюджет доходів та витрат
9 Бюджет вирахувань із доходу Бюджет доходів та витрат

10 Бюджет собівартості реалізованої продукції Бюджет доходів та витрат
11 Бюджет розподілу чистого прибутку Бюджет доходів та витрат
12 Бюджет надходжень від основної діяльності Бюджет руху грошових коштів
13 Бюджет виплат за основною діяльністю Бюджет руху грошових коштів
14 Бюджет надходжень від фінансової діяльності Бюджет руху грошових коштів
15 Бюджет виплат за фінансовою діяльністю Бюджет руху грошових коштів
16 Бюджет надходжень від інвестиційної діяльності Бюджет руху грошових коштів
17 Бюджет виплат за інвестиційною діяльністю Бюджет руху грошових коштів
18 Бюджет надходжень від іншої діяльності Бюджет руху грошових коштів
19 Бюджет виплат за іншою діяльністю Бюджет руху грошових коштів
20 Бюджет виплат за рахунок нерозподіленого прибутку Бюджет руху грошових коштів
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3) формування бази інформації для дієвості 
системи бюджетування та адаптація до основних 
цілей бюджетування; 

4) аналіз усіх видів діяльності підприємства, 
ефективності використання ресурсів, фінансо-
вого стану і подальших напрямків розвитку по-
тенціалу підприємства, зменшення зовнішніх 
та внутрішніх проблем і загроз на подальший 
період;

5) виділення методології бюджетування 
та окремого підходу до виконання і складання 
бюджетів; 

6) виконання планових завдань діяльності 
підприємства за допомогою визначення страте-
гічних цілей, основних показників ефективності, 
визначення стратегічної карти і розробка систе-
ми бюджетів; 

7) розробка порядку бюджетування і бюджет-
ного процесу; 

8) контролінг і діагностика відсотку виконан-
ня бюджетних планів і впровадження нових змін 
щодо усунення відхилень;

9) аналіз ефективного використання підрозді-
лами підприємства їх бюджетів;

10) доведення до працівників їх планових за-
вдань і системи стимулювання.

Висновки. Враховуючи особливості запрова-
дження бюджетування у діяльність підприємств 
в період розвитку міжнародних економічних від-
носин, потрібно враховувати взаємозв’язок еко-
номічних показників його діяльності, використо-
вуючи основні функції бюджетування. 

Бюджетування відіграє важливу роль на під-
приємстві і має такі переваги: 

− комплексний підхід до процесу управління 
підприємством і його функціонування, включаю-
чи усі підрозділи; 

− забезпечення ефективного та цільового ви-
користання економічних ресурсів, які є обмеже-
ними; 

− збільшення рівня адаптації до управління; 
− створення раціональних механізмів за ра-

хунок особистої відповідальності та збільшення 
самостійності підприємства.
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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 реє-

страції, обов'язкову для публікації.
2. Надсилати на електронну пошту редакції 

info@molodyvcheny.in.ua статтю та квитанцію 
про сплату вартості публікації наукової 
статті (сплачується лише після повідомлення 
про прийняття матеріалів). Обов'язково в темі 
листа вкажіть науковий розділ журналу, 
в якому ви бажаєте опублікувати статтю.

3. Редакція рецензує вашу статтю протягом 
2–3 днів. Статті студентів публікуються за 

наявності рецензії або співавтора з науковим 
ступенем.

4. Якщо стаття успішно пройшла рецензу-
вання, ми відправляємо вам лист з інформаці-
єю: «Стаття пройшла рецензування, при-
йнята до публікації».

5. Як тільки електронна версія журналу 
розміщується на сайті, ми повідомляємо вам 
про це. Потім, після виходу журналу з друку, 
ми відправляємо вам друкований примірник 
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 час-
тин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття;

– формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); 

– виклад основного матеріалу дослід-
ження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; 

– висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку в цьому на-
прямку.

Автори, які подали матеріали для пу-
блікації, погоджуються з наступними поло- 
женнями:

– 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 даному  
журналі.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
– індекс уДк (у верхньому лівому кутку 

сторінки); 
– назва статті, прізвище, ім’я, по бать-

кові автора (-ів), місце роботи (навчання), 
вчений ступінь, вчене звання, посада мовою 
оригіналу статті;

– анотація (мінімум 700 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу 
статті;

– назва статті, прізвище та ім’я автора (-ів),  
місце роботи (навчання) англійською мовою;

– анотація (мінімум 1800 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою;

– текст статті може бути українською, ро-
сійською або англійською мовою;

– список літератури подається наприкін-
ці статті у двох формах: «Список літератури» 
і «References».

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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