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PROJEKTOWANIE PEDAGOGICZNE TREŚCI EDUKACYJNEGO
MARATONU–WARSZTATU KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI
ARTYSTYCZNO-PRAKTYCZNYCH UCZNIÓW
Olha Maievska
aspirantka Katedry Teorii i Metodyki Edukacji Technologicznej
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Adnotacja. Artykuł poświęcony jest uporządkowaniu treści edukacyjnego maratonu-warsztatu kształtowania
kompetencji artystyczno-praktycznych uczniów. Formą imprezy szkolnej jest wybrany maraton, ponieważ jest to
krótkoterminowy multidyscyplinarny intensyw, w którym dzieci są maksymalnie zanurzone w nauczaniu materiału.
Wybrane tematy z dziedziny edukacji, sztuki, designu, ekonomii, zarządzania, coachingu są podzielone na bloki według
czterech głównych modułów i są połóczone do schematu struktury maratonu-warsztatu. Przedstawiony w publikacji
elastyczny model procesu edukacyjnego przedstawia zależność uzyskanych wyników od formy realizacji zadań w
celu osiągnięcia wyznaczonego celu. Etapy programu są zawarte w przykładach obiektów projektowych i technik,
które można zastąpić zrównoważonymi według złożoności, ale jednocześnie ukierunkowanymi na zainteresowanie
młodszych nastolatków aktywnością merytoryczną, pogłębianiem wiedzy, treningiem umiejętności, kształtowaniem
trwałego nawyku regularnej aktywności twórczej. Dzięki systematycznemu wykonywaniu zadań, przewidywalne
jest przejście twórczego myślenia w stan przepływu, zwiększenie motywacji do nauki, poziomu zaufania do swoich
umiejętności i wartości uzyskanych wyników.
Słowa kluczowe: młodsze nastolatki, kompetencje plastyczno-praktyczne, zajęcia praktyczne, integracja, model
maratonu, program warsztatów.

THE PEDAGOGICAL PLANNING OF THE EDUCATIONAL MARATHONE-WORKSHOP
CONTENT FROM THE FORMATION STUDENT’S ART AND PRACTICAL COMPETENCE
Olha Maievska
Postgraduate Student at the Department of Theory and Methods of Technological Education
of the Faculty of Technology and Design
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (Poltava, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-7444-2923
maonisun@gmail.com
Abstract. The article is devoted to streamlining the content of the educational marathon-workshop on
the formation of artistic and practical competence of students. The marathon was chosen as the form of the school
event, because it is a short-term multidisciplinary intensive, when children are immersed in the study of the material.
Selected topics from the field of education, art, design, economics, management, coaching are divided into blocks,
in accordance with the four main modules and built into the structure of the marathon-workshop. The flexible model
of educational intensive presented in the publication represents the dependence of the obtained results on the form
of realization of tasks to achieve the set goal. The stages of the program consist of objects examples of designing
and technologies that can be replaced the same in complexity, but aimed at the interest of younger adolescents in
subject-transformational activities, deepening knowledge, training skills, forming a stable habit of regular creative
activity. Thanks to the systematic implementation of tasks, the transition of creative thinking into a state of flow,
increasing motivation to learn, the level of confidence in their abilities and the value of the results is predicted.
Key words: junior teenagers, artistic and practical competence, practical transformation activities, integration, model
of the marathon, workshop program.
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ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ
НАВЧАЛЬНОГО МАРАФОНУ-ПРАКТИКУМУ З ФОРМУВАННЯ
ХУДОЖНЬО-ПРАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Ольга Маєвська
аспірантка кафедри теорії та методики технологічної освіти
факультету технологій і дизайну
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-7444-2923
maonisun@gmail.com
Анотація. Статтю присвячено впорядкуванню змісту навчального марафону-практикуму з формування художньо-практичної компетентності учнів. Формою проведення шкільного заходу обрано марафон, бо це короткотерміновий мультидисциплінарний інтенсив, коли діти максимально занурюються у вивчення матеріалу. Вибрані теми
зі сфери освіти, мистецтва, дизайну, економіки, менеджменту, коучингу розподілено на блоки відповідно до чотирьох основних модулів і зведено в схему структури марафону-практикуму. Наведена в публікації гнучка модель
освітнього інтенсивну репрезентує залежність отриманих результатів від форми реалізації завдань для досягнення
поставленої мети. Етапи програми укладені з прикладів об’єктів проєктування й технік, які допустимо замінити
врівноваженими за складністю, але при цьому спрямованими на зацікавлення молодших підлітків у предметноперетворювальній діяльності, поглибленні знань, тренуванні вмінь, формуванні стійкої звички регулярної креативної активності. Завдяки систематичному виконанню завдань прогнозовано перехід творчого мислення в стан Потоку, підвищення вмотивованості до навчання, рівня впевненості у своїх здібностях і цінності отриманих результатів.
Ключові слова: молодші підлітки, художньо-практична компетентність, практично-перетворювальна
діяльність, інтеграція, модель марафону, програма практикуму.

Вступ. Широке впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у кожну ланку
освітньої галузі продиктоване зростанням глобального попиту на неї. Доступність навчальної інформації,
науково-методичних матеріалів вивела освіту на інтернаціональний рівень, спровокувавши виникнення
метауніверситету (Meta University), де важливою є орієнтація на засвоєння не стільки знань, умінь і навичок, скільки методів пізнавальної діяльності, а також на винахідливість і креативність (Антонюк, 2008: 41).
Актуальним складником якісної освіти, високорозвиненого інтелекту як основного ресурсу для зростання
економіки є творча активність і дизайн-мислення, що ефективно розвиваються на шкільних заняттях з мистецтва, технологій і дизайну. Формування художньо-практичної компетентності в учнів є гарантією реалізації внутрішнього потенціалу молодших підлітків і спрямоване на пошук сфери інтересів особистості.
Оскільки система освіти має встановлені стандарти й прописані програми, то включення нових методик
і навчальних підходів для формування потрібних компетентностей треба вводити шляхом недовготривалих
тренінгів, марафонів, сукупності тематичних майстер-класів. Отже, буде здійснюватися пом’якшена зміна
векторів від накопичення знань у школі до процесу їх здобування (самоосвіти) протягом життя.
Основна частина. Спираючись на погляди Ш. Амонашвілі й А. Макаренка, які вважали, що лише
10–15% вчителів є творчими, а решту потрібно забезпечувати ефективними педагогічними технологіями,
українські вчені Т. Мачача й В. Юрженко вказують, що нині склалася унікальна ситуація, коли наука буде
розвиватися від практики до теорії (Мачача, Юрженко, 2017). Завданням педагогіки стає створення середовища, де процес виховання й отримання знань і навичок поєднується з розвагою (ігровий напрям). Дослідженням навчальних і трансформаційних ігор активно займаються О. Даниліна, К. Галюк. Гра вчить швидко
реагувати на зміну обставин та умов, діяти в команді, тренує увагу й збагачує досвід. Додавши елементи
тренінгу й коучингу в освітній процес (проблему вивчають Т. Чернова, В. Зеленін, О. Тищук), увага від
учителя зміщується на учня, його реакцію, активність, мислення. У творчості не може бути єдиного правильного результату, проте на основі однакових даних художньо-практична діяльність дає змогу отримати
безліч рішень. Так відбувається розвиток дивергентного мислення (розподіл на дивергентне й конвергентне
мислення здійснив Дж.-П. Гілфорд (Гатанов, 2012)). Для формування в учнів художньо-практичної компетентності у статті представлено модель марафону-практикуму на основі класифікації моделей у системі
змішаного навчання, запропонованої Х. Стейкер та М.Б. Хорном (2012).
Метою статті є визначення й аналіз необхідних складників, їх інтеграція для укладання змісту й побудови
структури марафону-практикуму його моделі, програми з формування художньо-практичної компетентності учнів.
Формування художньо-практичної компетентності учнів (розвиток спеціальних умінь, навичок, прагнення до творчої самореалізації, набуття досвіду практично-предметної діяльності й засвоєння цінностей
художньої культури (Кравченко і Маєвська, 2017) спрямоване на подолання проблем низького рівня зацікавленості молодших підлітків України образотворчим мистецтвом і дизайном, гендерного розподілу на уроках технологій; на тренування в дітей звички займатися творчою діяльністю систематично для досягнення
успішних результатів.
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Формою впровадження методики вибрано марафон-практикум, бо він розрахований на 60 годин, із яких
самостійна робота – 48 годин, класно-урочна – 12 годин. Розподіл модулів і блоків здійснено відповідно до
тижневого програмного навантаження учнів: 2 уроки трудового навчання (спарені) й 1 урок образотворчого
мистецтва відповідають одному модулю. На самостійну роботу дітей розраховано мінімально по дві години
щоденно (за бажанням школяра, один день може бути вільним). Нижче наведена схема структури марафону-практикуму (рис. 1). На ній зазначено відібрані групи навчального матеріалу – це теми з образотворчого
мистецтва, технологій, дизайну, кольорознавства, матеріалознавства, основ композиції, економіки, таймменеджменту, коучингу. Інтеграція змісту й знань із цих та інших галузей дає змогу сформувати художньопрактичну компетентність учнів.
Уведення модуля «Мистецтво економіки» (др.-грец. Оἰκονομία – мистецтво ведення господарства) зумовлене тим, що молодших підлітків важливо зацікавити в продовженні творчої діяльності по завершенні марафону, який орієнтований на створення внутрішнього імпульсу до самонавчання й удосконалення навичок
і розвитку власних здібностей. Уміння організувати свій час (тайм-менеджмент) – це важливий складник
ефективної та продуктивної діяльності (не тільки креативної), яка сприяє подоланню прокрастинації. Установлення чітких часових дедлайнів (англ. Deadline – крайній термін, до якого має бути завершене виконання
завдання) і щоденна творчо-пошукова та предметно-перетворювальна робота допоможуть подолати проблему відсутності натхнення. Усвідомлення цінності ідеї, часу, таланту, вкладеної позитивної енергетики
й визначення вартості виробів із прогнозуванням практичного їх застосування здатне підвищити вмотивованість учнів до подальших художньо-практичних експериментів.
Спарені заняття трудового навчання (технології і дизайн) та один урок образотворчого мистецтва в інший
час дають змогу побудувати систематичну гнучку модель (Staker H.C. & Horn M.B., 2012: 13) марафонупрактикуму (рис. 2). Відсутність великого часового розриву між зустрічами учнів з педагогом дає змогу
моніторити рівень засвоєння матеріалу, виявити проблемні моменти й вчасно усунути їх, надати зворотній
зв’язок і підсилити мотивацію. Саме тому в марафоні об’єднано два шкільні предмети.
Синтез теоретичних знань і наочності з вибраних галузей людської діяльності полегшує учням сприйняття інтегрованих тем, дає цілісне уявлення про об’єкт зображення, проєктування й дизайну. Відповідно до
структури навчального марафону-практикуму, укладено програму з переліком об’єктів проєктно-технологічної діяльності, основних технологій та очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Критеріями художньо-практичної компетентності передбачено таке:
– у ході практикуму виготовлення виробів має бути фінансово доступно середньостатистичному учневі;
– процес роботи над проєктом повинен бути не затратний по часу (оскільки марафон насичений, а молодші
підлітки психологічно не готові працювати над завданням довго, очікуючи позитивний видимий результат
швидко);
– об’єкт має бути реальним
у виконанні для учнів середньої
школи;
– у процесі предметно-перетворювальної діяльності важливо виробити навичку, сформувати
художньо-практичну
компетентність.
Для вибору об’єкта проєктнотехнологічної діяльності учнів
необхідно провести самостійну
підготовчу роботу (збір теоретичного та ілюстративного матеріалу,
вивчення вдалих професійних зразків мистецтва) і виконати базові
тренувальні графічні вправи (лінійно-тонові штриховки й начерки для
розуміння площини й об’єму, глибини простору, перспективи та її передачі світлотіньовими і кольоро-тоновими співвідношеннями). Добір
об’єктів запропоновано з урахуванням внутрішньої концепції, де за
Рис. 1. Структура навчального марафону-практикуму
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темою вивчення учні виготовляють
одну річ із нових матеріалів, а другу
з уже вживаних.
Наприклад, утілити творчий
задум кожного учня можна створюючи настільну гру. Такий об’єкт
виготовляється індивідуально або
колективно – робота в парах чи групах. Розподіл завдань відбувається
відповідно до етапів – підготовчого (пошук ідеї, вивчення зразків,
визначення теми, цілей, формату,
формулювання правил); стадії проектування (ескізування ігрового
поля, гральних карток, фішок);
роботи в матеріалі (застосування
вибраної технології – паперова
пластика і плакат, різьблення, шиття, в’язання, вишивка, плетіння,
мозаїка чи аплікація тощо); опису
Рис. 2. Модель навчального марафону-практикуму
економічної частини (визначення
з формування художньо-практичної компетентності учнів
вартості готової гри).
У навчальній діяльності важливо оцінювати не тільки результат, а й процес його отримання. Під час марафону пропонується виконання не
лише практичних вправ для закріплення самостійно отриманих знань, а й таких, що спонукають до роздумів, пошуку внутрішніх ресурсів. Наприклад, планування робочого часу та мікродій для досягнення поставленої мети й реалізації творчого задуму; формулювання ідей на папері – ескізування, клаузура.
Як допоміжний інструмент для самомотивації, як об’єкт творчої діяльності рекомендовано вибрати проєкт із виготовлення індивідуальних мотиваційних карток. Це набір висловів-звертань до себе для підвищення віри у власні сили та впевненості, зняття напруження, пом’якшення сприйняття невдач. Кількість карток,
формат і розміри учень обирає сам, розробляє дизайн (унікальний або шаблонний), створює конверт для
зберігання та регулярного використання. Конверт також може стати об’єктом творчості, адже його можна
виготовити з різних матеріалів (паперовий, текстильний, сплетений). Вислови мають нести позитивне, піднесене забарвлення, формулюватися в стверджувальній формі. Варто уникати заперечень і вживання частки
«не». Наприклад: «Кожну хвилину використовуй свій потенціал», «Провал – це також частина шляху до
успіху», «Успіх – це 1% таланту і 99% зусиль і праці», «Я це зроблю», «Невдача – цінна можливість для
набуття досвіду», «Успішними не народжуються, ними стають», «Отримуй задоволення від процесу. Результат не змусить себе чекати» тощо.
Під час навчального марафону-практикуму учні середньої школи мають змогу підібрати об’єкти творчої діяльності так, щоб максимально ергономічно облаштувати особистий освітній простір вдома. Наприклад, виготовлення різноманітних зручних підставок для канцелярського приладдя, книг, телефону, кімнатних рослин, освітлювальних пристроїв різного призначення (інтер’єрна або робоча лампа, нічник), взуття
та інших потреб може стати захопливим і корисним заняттям, адже передбачає застосування різних технологій і набуття знань із кількох дотичних галузей знань.
Діти готові сприймати нову інформацію й поглиблювати свої знання самостійно, якщо мають інтерес, який можна стимулювати зовнішнім впливом, з допомогою використання інноваційних підходів. Вільний доступ до бібліотек
відеомайстер-класів із відібраних учнем технологій, спілкування в реальному часі з носіями культурних надбань –
художниками, вишивальницями, різьбярами та ін., надихатимуть і мотивуватимуть підлітків. Інструментом зацікавлення може стати участь у виставках-конкурсах, ярмарках. Обмін досвідом, нові знайомства, порівняння власного
рівня майстерності з іншими підвищать самооцінку або вкажуть напрями розвитку потенціалу.
Висновки. Інтегрований зміст знань із різних сфер людської діяльності допомагає подолати проблему
втрати інтересу до навчання в молодших підлітків, адже спектр аспектів, що включені до методики формування художньо-практичної компетентності учнів засобами образотворчого мистецтва і дизайну, своєю
багатогранністю покликаний стимулювати зацікавлення школярів. Внутрішнє бажання, систематичні зусилля під час виконання завдань є передумовою досягнення високого рівня майстерності й успішних результатів у креативній предметно-перетворювальній діяльності. Узявши участь у марафоні-практикумі підлітки
розвинуть уміння відображувати та графічно пояснювати власні творчі задуми, навчаться продукувати ідеї,
ознайомляться з основами матеріалознавства, конструювання, формотворення, законами композиції тощо.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у створенні розширеного інтегрованого курсу для середньої школи, розрахованого на вісім тематичних модулів.
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Adnotacja. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych odzwierciedlających poziom zdrowia
fizycznego uczniów szkół średnich w grupach podstawowych i kontrolnych. Stwierdzono, że u dzieci w wieku
16 lat, obu badanych grup i dziewcząt w wieku 17 lat, w grupie kontrolnej, dane odpowiadają poziomowi „poniżej
średniego”, a wyniki chłopców w wieku 17 lat, obu grup i dziewcząt w wieku 17 lat w grupie podstawowej
wskazują poziom „średni”. Dokonano analizy porównawczej uzyskanych danych w aspekcie wieku i płci przed i
po eksperymencie. Ustalono, że w aspekcie wieku obserwuje się głównie poprawę wyników z wiekiem, równo u
dzieci w wieku szkolnym w grupie podstawowej, jak i kontrolnej. Ze względu na płeć, ogólnie rzecz biorąc, wyniki
chłopców dominują nad wynikami dziewcząt w obu badanych grupach. Biorąc pod uwagę wskaźniki po wdrożeniu
modułu zmiennego „Crossfit”, uczniowie szkół średnich stwierdzili, że poziom zdrowia fizycznego poprawił się
u chłopców w wieku 16 lat do poziomu „średniego”, u dziewcząt w wieku 16 lat i chłopców w wieku 17 lat do
poziomu „powyżej średniego”. U dzieci w wieku szkolnym w grupach kontrolnych wyniki pozostały niezmienione
w porównaniu z danymi początkowymi.
Słowa kluczowe: uczniowie szkół średnich, zdrowie, zajęcia z kultury fizycznej, moduł zmienny, aktywność ruchowa.
© Knowledge, Education, Law, Management

7

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

THE CHANGE IN THE LEVEL OF PHYSICAL HEALTH
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Abstract. The article presents the results of primary researches reflecting the level of physical health of pupils
of high school age in the main and control groups. It was found that the data correspond to “below the average” level
in 16-year-old pupils of both study groups and 17-year-old girls of the control group, and the results of 17-year-old boys
of both groups, and 17-year-old girls of the main group indicate the “average” level. The comparative analysis of the obtained
data in the age and sex aspects was made before and after the experiment. It is determined that there is mainly an improvement
in results with the age both in main groups and control groups in the age aspect. In general, the primacy of the results of boys
over the data of girls in both study groups is reflected by the sex sign. Considering the indicators of high school pupils after
the introduction of the Crossfit variant module, it was revealed that the level of physical health improved to the “average”
level in 16-year-old boys, and to “above the average” level in 16-year-old girls and 17-year-old boys., Mostly, the results
remained unchanged in pupils of control groups, compared to the initial data.
Key words: pupils of high school age, health, physical education lessons, variable module, motor activity.

ЗМІНА РІВНЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 16–17 РОКІВ
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Анотація. У статті представлені результати первинних досліджень, що відображають рівень фізичного
здоров’я учнів старшого шкільного віку основних та контрольних груп. З’ясовано, що у школярів 16 років обох
досліджуваних груп та дівчат 17 років контрольної групи дані відповідають «нижче середньому» рівню, а результати юнаків 17 років обох груп та дівчат 17 років основної групи вказують на «середній» рівень. Зроблено порівняльний аналіз отриманих даних у віковому та статевому аспектах до та після експерименту. Визначено, що
у віковому аспекті здебільшого спостерігається покращення результатів із віком у школярів як основних, так
і контрольних груп. За статевим характером загалом спостерігається превалювання результатів юнаків над даними дівчат в обох досліджуваних групах. Під час розгляду показників учнів старших класів після впровадження
варіативного модуля «Кросфіт» виявлено, що рівень фізичного здоров’я покращився в юнаків 16 років до «середнього» рівня, у дівчат 16 років та хлопців 17 років до «вище середнього» рівня. У школярів контрольних груп
здебільшого результати залишились незмінними порівняно з початковими даними.
Ключові слова: учні старшого шкільного віку, здоров’я, уроки фізичної культури, варіативний модуль, рухова
активність.
The research was conducted in accordance with the Thematic Plan of the research work of Kharkiv state academy of physical
culture for 2016–2020 under the theme “Improvement of physical education in various educational institutions” (the state registration
number 0115U006754) and for 2020–2026 “Improvement of the physical education process of different segments of the population”
(the state registration number 0120U101110).
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Introduction. The problem of maintaining and improving the health of children at different ages is one of the most
important today. The analysis of scientific and methodological literature indicates that the number of pupils with diseases of the respiratory, cardiovascular, and nervous systems, disorders of the musculoskeletal system has increased
in recent years. As a result, the percentage of children, who belong to a special medical group for health reasons,
increases (Arefiev, 2014: 6; Solohub, 2017: 121).
Modern scientists note that the main reasons for this trend are hypodynamia, nervous-emotional and mental
tension of educational activities, suboptimal labor and recreation ratio, irrational nutrition, bad habits, and environmental conditions (Moskalenko, Ieliseieva, 2016: 109; Mameshina, Masliak, 2017: 312).
Physical education professionals demonstrate that physical education plays an important role in health promotion. However, some authors argue that modern lessons don’t compensate for deficits in motor activity, they aren’t
interesting enough to pupils of all ages, due to traditions and limited choice of motor activity (Bala, 2015: 3; Masliak
et al., 2018: 452; Petrova, Bala, 2020: 20). Therefore, an urgent issue of the theory and practice of physical education is the optimization of the content side of lessons in institutions of general secondary education.
Analyzing the scientific and methodological literary sources, it can be noted that today some scientists pay
considerable attention to improving and developing the educational process of physical education by introducing
innovative means, methods, and approaches. So, authors of H. Shchavel et al. (2016) determined the effect of outdoor games on the body functionality of secondary school-age children; Y. Borysova et al. (2017) revealed a positive
effect of capoeira classes on the physical fitness and somatic health of 15–16-year-old children; V. Ashanin et al.
(2017) dealt with the issue of optimizing the means of physical education in the preparation of 15–17-year old pupils
and students using information technologies; M. Mameshina & I. Masliak (2017) determined the level of physical
health of 7–8 grade pupils under the influence of a multilevel system of exercise of differentiated learning; I. Masliak et al. (2018) investigated the effect of cheerleading classes on the functional state of the respiratory system
of 10–16-year-old adolescents; I. Masliak (2017) established the influence of power aerobics on the state of the cardiorespiratory system of high school pupils. At the same time, the work regarding the impact of CrossFit exercises
on the level of physical health of 16–17-year-old pupils wasn’t revealed in the information field available to us.
It should be noted that today CrossFit is rapidly gaining popularity among the youth of our country and is aimed
at increasing the level of physical fitness, as well as improving the functioning of the main systems of the body
(Sibley, 2012: 42; Smith et al., 2013: 31–59; Kolomiitseva et al., 2020: 26).
Thus, the above indicates that the introduction of CrossFit exercises in the physical education of general secondary education institutions is appropriate, as it will promote the interest of pupils in physical education, which in turn
will increase motor activity and improve the physical health of pupils.
The main part. The purpose of the research is to determine the degree of change in the level of physical health
of 16–17-year-old pupils under the influence of CrossFit exercises.
Research tasks: 1. To establish the level of physical health of 16–17-year-old pupils before the experiment.
2. To consider the study indicators of high school pupils of both groups in age and sex aspects. 3. To determine
the impact of CrossFit exercise on the level of physical health of 16–17-year-old pupils.
Materials and methods. The research was carried out on the basis of the comprehensive schools № 146 and
№ 57 in Kharkiv during the 2017–2018 school years. 113 pupils of 16–17 years old took part in it, of which 2 main
and 2 control groups were formed. The main groups included 59 pupils: the first group – 16-year-old boys and girls
(n = 27), the second group – 17-year-old boys and girls (n = 32); the control groups included 54 pupils: the first
group – 16-year-old boys and girls (n = 21) and the second group – 17-year-old boys and girls (n = 33).
All children who took part in the research were almost healthy and were supervised by a school doctor.
The following research methods were used to solve the tasks: theoretical analysis and synthesis of scientific and methodological literature; biomedical methods for determining the physical health of pupils (spirometry,
tonometry, pulsometry, Stange test); pedagogical experiment and methods of mathematical statistics.
During the research, pupils of the control groups were engaged only in the generally accepted state program
on physical education for 10–11 grades of general secondary education institutions, and the educational process
on physical education of pupils of the main groups was supplemented by the developed by us CrossFit variant
module. CrossFit classes were held twice a week, according to the school schedule. The content of which included theoretical information, special physical training (elements of gymnastics, athletics, and weightlifting, kettlebell, general development exercises) and technical training (specially selected exercises for CrossFit “Burpee”,
“Box Jump”, “Farmer’s Walk”, “Good morning”, “Bear crawl”, “Floor wipers”, “Burpee bench jump” etc.) At
the end of the research of the CrossFit module, pupils performed a complex of exercises, which consisted of special
and technical elements of CrossFit, for a minimum period of time and with a noted number of rounds (“Cindy”,
“Annie”, “Fran” and etc.) (Physical culture at school, 2019).
Pupils’ age, sexual and anatomical-physiological features were taken into account during the classes. Load
and dosing increased gradually, taking into account the pupils’ capabilities. CrossFit exercises were also included
in the preparatory part of the lesson of other variable modules, in the system of organized breaks and were given in
the form of homework.
To determine the level of physical health of 16–17-year-old pupils, the indicators proposed by Polyakov et al.,
2006 were used, namely: Quetelet index 2 – characterizes the degree of harmoniousness of physical development
and bodybuilding (body weight (kg), body length (m2)); Robinson index – characterizes the state of regulation
of the cardiovascular system (systolic blood pressure (mmHg), heart rate at rest (bpm-1)); Ruffier index – characterizes
© Knowledge, Education, Law, Management
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the reaction of the cardiovascular system to standard physical activity (heart rate at rest and after load (bpm-1)); Skibinski index – characterizes the functionality of the respiratory system (vital capacity of lungs (l), breath-holding time
at inhalation (Stange test) (s), heart rate at rest (bpm-1)); Shapovalova index – the specific intensity of the work performed (body weight (g), body length (cm), the number of body lifts, sitting for 1’ (number of times)). The obtained
values were calculated by the formulas: body weight (kg)/body length (m2) (Quetelet index 2); HR (bpm-1) × AP syst.
(mmHg )/100 (Robinson Index); VCL (ml) × Stange test (s )/HR (bpm-1) (Skibinski index); body weight (g )/body
length (cm) × the number of body lifts, sitting for 1’ (number of times)/60 (Shapovalova index); 4 × (Р1 + Р2 + Р3) –
200/10 (Ruffier index). The examined results were compared to the scale and evaluated with a certain number of points.
Statistical analysis. The research materials were processed using the licensed program Excel. Calculated: arithmetic mean of the variation series ( X ) – for the characteristic of the population by individual parameters; representativeness mistake (m) – for determining the deviation of the arithmetic mean from the corresponding parameters
of the general population; reliability of differences (p) – was calculated in order to establish the homogeneity of control and main groups, the degree of differences in indicators in the age aspect and changes in the average values
of the study parameters in main and control groups after the experiment using the parametric Student criterion (t)
with a significance level not lower than 0,05.
Results and discussions. Considering the obtained results characterizing the level of physical health, it was
found that there are unreliable differences between the indicators of pupils of control and main groups (p > 0,05).
The analysis of results characterizing the harmonious structure of the body (Quetelet index 2) in the age aspect
showed that mainly, there is a significant increase in body weight and body length with the age in 16–17-year old
pupils of both in main groups and control groups (p > 0,05). The exception is the results of girls, according to body
weight, which reflects the opposite trend, that is, indicators decrease with age. At the same time, the reliable nature
of differences is traced only in the main groups (p < 0,05).
When comparing the obtained data of body weight and body length in the sexual aspect, it was found mainly
a reliable increase in the results of boys over the data of girls (p < 0,05–0,001). It should be noted that there are
differences of unreliable nature in 16-year-old pupils of the control group by indicators of body weight (p > 0,05).
Research of cardiovascular-reflective results (Robinson Index) in the age aspect showed that when comparing
the obtained results of systolic blood pressure and heart rate in pupils of both study groups, there was mainly a lack
of reliable differences in indicators with a general tendency to improve results with age (р > 0,05). It should be noted
that there is a significant improvement in the results with age according to the blood pressure of boys of main groups
and girls of control groups (p < 0,05–0,01).
Considering the obtained data of systolic blood pressure and heart rate by sex sign, it was revealed that the indicators of boys are slightly higher than the results of girls in both study groups, but aren’t statistically reliable
(p > 0,05). The exception is the data of 16-year-old pupils of the main group and 16–17-year-old pupils of the control group on indicators of systolic blood pressure, which reflects the opposite trend, that is, the indicators of girls
aren’t reliably higher than the results of boys (p > 0,05).
When analyzing the results characterizing the cardiovascular system response to standard physical exercise
(Ruffier index) in the age aspect, it was found that there was mainly an improvement with the age of heart rates
at rest and after the dosed load in 16–17-year old pupils of both study groups. At the same time, reliable differences
are observed for all the examined indicators of boys of main groups and according to the results of heart rate for
the first 15 s after loading in boys of control groups (p < 0,05–0,001). The exception is the data of heart rate at rest
and after the dosed load of girls of main groups, where the opposite trend is noted, that is, with the age there isn’t
a reliable deterioration in the results (p > 0,05).
Examining the obtained indicators by sex sign, it was found that according to 16-year-old pupils
of both study groups, there are mainly better results in girls than in boys. However, according to the indicators
of 17-year-old pupils, in general, the opposite trend is noted, that is, boys have better results than girls. It should be
noted that differences of unreliable nature are displayed for all the investigated indicators (p > 0,05).
The analysis of results characterizing the functional capabilities of the breathing system and the resistance
of the body to hypoxic phenomena (Skibinski index) in the age aspect showed that pupils aged 16–17 years of both
study groups, showed an increase in the vital capacity of lungs and Stange test with the age. It should be noted that
these differences aren’t reliable both in main and control groups (p > 0,05).
In the sexual aspect, the prevalence of the results of boys over the data of girls was revealed both in main
and control groups (p > 0,05). At the same time, the reliable nature of the differences is reflected only in the indicators of the vital capacity of lungs in pupils of both study groups (p < 0,01–0,001).
Considering the obtained results characterizing the specific intensity of the performed work (Shapovalova index),
the improvement in the investigated results with the age was revealed. It should be noted that statistically significant
differences are observed only in 16–17-year old girls of the main groups (p < 0,001).
Determining the level of physical health of high school pupils before conducting the pedagogical experiment, according to the indicators of Quetelet index 2, Robinson index, Ruffier index, Skibinsky, and Shapovalova
indexes, it was found that the data of 16-year-old pupils of both study groups and 17-year-old girls of the control
group corresponding to “below the average” level, equal to – 2; results of 17-year-old boys of both groups, and
17-year-old girls of the main group indicate the “average” level, which indicates the score – 3 points.
Considering the data obtained after the experiment (Table 1), it was revealed that all indicators that reflect the level
of physical health mainly significantly improved in pupils of main groups of different ages (p < 0,05–0,001). It should
10
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be noted that the unreliable nature of differences are observed in indicators of body weight in 17-year-old pupils, systolic blood pressure in 16-year-old boys and 17-year- old girls, heart rate in 15 s at rest in 17-year-old boys (p > 0,05).
The analysis of the repeat data in the age aspect didn’t show significant change with the original data. At the end
of the experiment, pupils of control groups also had changes in the level of physical health, but they aren’t significant and, as a rule, are unreliable. The exception is the body length of 16–17-year-old pupils and the body weight
of 17-year-old boys, where a reliable increase in indicators is observed (p < 0,01–0,001).
Table 1
The comparison of physical health average indicators of 16–17-year old pupils in main groups before and
after the experiment
Indicators

11 grade
Boys (n = 10)
Girls (n = 22)

Before the experiment

X ±m
67,00 ± 1,45
69,00 ± 1,53
6,48
р < 0,001
168,27 ± 1,02
170,27 ± 0,86
6,83
р < 0,001
115,27 ± 0,79
117,13 ± 1,78
1,01
р > 0,05
2,81 ± 0,15
3,93 ± 0,08
7,97
р < 0,001
33,00 ± 2,08
44,00 ± 1,39
8,45
р < 0,001
77,13 ± 2,34
69,00 ± 1,46
5,79
р < 0,001
22,13 ± 0,32
21,33 ± 0,39
4,00
р < 0,01
30,40 ± 0,48
29,73 ± 0,46
3,57
р < 0,01
23,73 ± 0,36
21,60 ± 0,38
8,34
р < 0,001
40,20 ± 1,33

X ±m
62,00 ± 1,90
59,92 ± 1,71
2,69
р < 0,05
161,00 ± 1,88
163,25 ± 1,80
10,34
р < 0,001
118,33 ± 2,12
118,75 ± 2,14
2,80
р < 0,05
2,25 ± 0,08
2,60 ± 0,05
6,44
р < 0,001
30,83 ± 3,26
34,83 ± 3,42
9,01
р < 0,001
74,50 ± 2,23
72,00 ± 2,00
4,38
р < 0,01
20,33 ± 1,11
19,00 ± 1,34
3,75
р < 0,01
30,50 ± 1,55
28,17 ± 1,53
8,21
р < 0,001
22,58 ± 1,06
20,58 ± 1,17
3,46
р < 0,01
26,42 ± 1,22

X ±m
70,00 ± 1,92
70,20 ± 2,21
0,21
р > 0,05
170,10 ± 2,15
172,10 ± 1,90
4,74
р < 0,01
122,60 ± 2,32
125,00 ± 1,59
3,09
р < 0,05
2,89 ± 0,11
4,10 ± 0,09
16,42
р < 0,001
33,10 ± 2,04
46,30 ± 2,84
7,77
р < 0,001
73,90 ± 1,27
67,80 ± 1,11
12,66
р < 0,001
19,70 ± 0,42
19,30 ± 0,82
0,61
р > 0,05
27,30 ± 0,82
26,10 ± 0,81
2,34
р < 0,05
22,00 ± 0,47
20,70 ± 0,86
2,62
р < 0,05
44,30 ± 1,98

X ±m
57,00 ± 1,28
56,95 ± 0,79
0,06
р > 0,05
162,45 ± 1,23
164,00 ± 1,20
6,58
р < 0,001
121,41 ± 2,19
121,64 ± 2,20
1,31
р > 0,05
2,26 ± 0,06
2,65 ± 0,05
11,68
р < 0,001
31,45 ± 1,48
35,00 ± 1,35
9,88
р < 0,001
72,05 ± 1,36
69,14 ± 1,15
6,39
р < 0,001
20,73 ± 0,44
19,50 ± 0,53
5,64
р < 0,001
29,45 ± 0,72
27,50 ± 0,61
4,56
р < 0,001
23,41 ± 0,70
21,27 ± 0,65
7,21
р < 0,001
38,32 ± 1,79

After the experiment

52,20 ± 1,48

46,50 ± 1,62

48,90 ± 1,80

44,09 ± 1,82

21,09
р < 0,001

17,15
р < 0,001

6,27
р < 0,001

13,24
р < 0,001

Groups

Body weight (kg)
t
p
Body length (cm)
t
p
AP syst҆.
(mmHg)
t
p

Before the experiment
After the experiment

Before the experiment
After the experiment

Before the experiment
After the experiment

Before the experiment
After the experiment

VCL (l)
t
p
Stange test (s)
t
p
HR at rest
(bpm-1)
t
p
HR in 15 s (number of times)

10 grade
Boys (n = 15)
Girls (n = 12)

P1
t
p
P2
t
p
P3

t
p
Body lifts siting
per 1 min (number
of times)
t
p

Before the experiment
After the experiment

Before the experiment
After the experiment

Before the experiment
After the experiment

Before the experiment
After the experiment

Before the experiment
After the experiment

When comparing the data of main and control groups obtained after the use of CrossFit exercises, it was found
that the indicators of pupils of the main groups are significantly better than the results of pupils of the control
groups. Reliable differences are observed according to heart rate, lung capacity in 16–17-year-old boys (p < 0,05;
0,001), Stange test in 16–17-year-old boys and 17-year-old girls (p < 0,05–0,001), the number of body lifts per 1’
in 16-year-old pupils and 17-year-old girls (p < 0,01–0,001), systolic blood pressure in 17-year-old boys (p < 0,05).
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Determining the level of physical health of 16–17-year-old pupils of the main groups, after the introduction
of the variable CrossFit module, it was revealed that the data improved by 1 point and began to equal the score –
3 points in high school boys, in 16-year-old boys and the score – 4 points, in 17-year-old boys, which indicates
the “average” and “above the average” levels, respectively. The results became 2 points better and correspond to
the score – 4 points in 16-year-old girls, which indicates “above the average” level. It should be noted that the indicators of 17-year-old girls also improved significantly, but this didn’t affect the rating scale, that is, the score is
3 points, the “average” level as at the beginning of the research. Mostly, the results remained unchanged, compared
to the initial data in pupils of control groups.
Thus, the conducted researches indicate the positive impact of CrossFit exercises we proposed on the level
of physical health of 16–17-year-old pupils, which makes it possible to recommend that physical education teachers
include the variant module “CrossFit” in the educational process for physical education of high school pupils.
Discussion. The analysis of the data obtained after the experiment, in general, indicates a reliable increase in
mass and growth indicators of pupils of both study groups (p ˂ 0,05–0,001). The obtained results of body length, in
our opinion, are explained by the fact that with the transition to the II stage of the pubertal period, the growth gradient changes from distal to proximal, that is, body length increases due to body growth in length; and these data are
confirmed by A. Shchankyn, 2015, he notes that in this age period the growth rate of proximal body parts increases
and continues until the end of the II stage of the pubertal period. The obtained data are consistent with J. Wilmore
& D. Costill, 2003; V. Zilov & V. Smirnov, 2008; I. Zemtsova, 2008, according to which at this age period there is
a process of ossification and growth of bones and an intense increase in body length is reduced.
It should be noted that the obtained body weight data, confirmed by the results of J. Wilmore & D. Costill, 2003,
note that high school-age pupils rapidly increase muscle weight and account for 40% of the total body weight as
in adults. Thus, the results are explained by the natural processes of changing the morphological and functional
features of the body.
Research of the results, which reflect the functional state of the cardiovascular and respiratory systems, indicates
that after the introduction of CrossFit exercises in the educational process of physical education, the increase in
blood pressure indicators, the decrease in heart rate, and the increase in lung capacity and breathing time in primary
school-age pupils. It should be noted that the above data are predominantly valid differences (p ˂ 0,05–0,001). The
results are confirmed by some researches: for example, I. Masliak, 2017 notes that under the influence of power
aerobics there is a tendency to improve functional capabilities of the cardiorespiratory system; N. Kryvoruchko,
2015 indicates that physical development indicators improved in university students of the I–II level of accreditation under the influence of cheerleading exercises; N. Moskalenko & D. Ieliseieva, 2016 found that the introduction of innovative technologies that provided for independent classes in classical aerobics, fitball aerobics, athletic
gymnastics, and recreational running positively affected the physical state of 16–17-year-old pupils; according to
O. Andreieva & V. Pidhayna, 2019 classes with water recreation elements positively affect the physical health indicators of 16–17-year-old boys.
Thus, the conducted researches indicate the positive impact of CrossFit exercises proposed by us on the level
of physical health of 16–17-year-old pupils.
Conclusions. The results of primary researches indicate “below the average” level of physical health in 16-yearold pupils of both study groups, and 17-year-old girls of the control group, equal to the score – 2 points; the indicators of 17-year-old boys of both groups, and 17-year-old girls of the main group indicate the “average” level,
reflecting the score – 3 points.
In the age aspect, there is mainly an improvement in results with the age in pupils both main and control groups. In
the sex aspect, the prevalence of the indicators of boys over the data of girls in both study groups is reflected in general.
It was established that the level of physical health in high school boys improved by 1 point and became equal
to the score – 3 points, in 16-year-old boys and the score – 4 points, in 17-year-old boys, which indicates the “average” and “above the average” levels, respectively, after the introduction of the CrossFit variant module. The results
became 2 points higher and correspond to the score – 4 points in 16-year-old girls, which indicates “above the average” level. At the same time, the indicators of 17-year-old girls also improved significantly, but this didn’t appear
on the rating scale, that is, the score is equal to – 3 points, the “average” level, as at the beginning of the research.
Mostly, the results remained unchanged, compared to the initial data in pupils of control groups.
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TRANSFORMACJA WYMAGAŃ ZAWODOWYCH DO NAUCZYCIELI PRYWATNYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W UKRAINIE (LATA 1990 – 2010)
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Adnotacja. Procesy demokratyczne na Ukrainie (lata 1990-2010), zmiany gospodarcze i społeczne, zatwierdzenia
nowych przepisów dotyczących edukacji spowodowały rozwój szkół ogólnokształcących o różnych formach własności,
co doprowadziło do transformacji wymagań zawodowych dla nauczyciela. Analiza teoretyczna i uogólnienie źródeł
wskazują na zainteresowanie współczesnych ukraińskich naukowców wspomnianym problemem naukowym. Artykuł
podkreśla genezę powstawania i rozwoju inicjatyw ustawodawczych państwa w kontekście rozwoju systemu edukacji
szkolnej opartego na paradygmacie zorientowanym osobowo, w przeciwieństwie do wiedzy normatywnej (która istniała
w czasach sowieckich). W nurcie tych zmian ujawniono cechy transformacji w odniesieniu do wymagań zawodowych
wobec nauczyciela szkoły podstawowej (klas podstawowych) prywatnej formy własności. Wyjaśniono różnice
charakteryzujące działalność nauczycieli szkół podstawowych prywatnej formy własności, a mianowicie: bliskie związki
z rodzicami uczniów, indywidualizacja procesu uczenia się, poleganie na indywidualnym rozwoju osobistym dziecka.
Przedstawiono doświadczenia nauczycieli szkół podstawowych prywatnej szkoły ogólnokształcącej „Katolicka Szkoła
św. Bazylego Wielkiego”. W tej szkole innowacje pedagogiczne w pracy nauczycieli są ściśle powiązane z tradycyjnym
rozwojem moralnym i duchowym dzieci.
Słowa kluczowe: przygotowanie nauczyciela, wymagania zawodowe, nauczyciel szkoły podstawowej, szkoły
podstawowe, źródła prawne, źródła normatywne.
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Abstract. Democratic processes in Ukraine (1990–2010), economic and social changes, the approval
of new legislation on education led to development of secondary schools of various forms of ownership, which caused
transformation of professional requirements for teachers. Theoretical analysis as well as generalization of sources indicate
the interest of modern Ukrainian scientists to the specified scientific problem. The article covers the genesis of formation
and development of legislative initiatives of the state in the context of the development of the school educational system
on the basis of personality-oriented paradigm, in contrast to normative knowledge (which existed in the Soviet era). In
line with these changes some features of transformation in relation to professional requirements to the teachers of private
primary schools were revealed. The differences that characterize the activities of private primary school teachers were
found out, namely: close ties with students’ parents, individualization of learning process and reliance on the individual
personal development of the child. The experience of primary school teachers in private secondary school “Catholic
School of St. Basil the Great” is presented. In this school, pedagogical innovations in the work of teachers are closely
intertwined with a traditional moral and spiritual development of children.
Key words: teacher training, professional requirements, primary school teacher, primary schools of private ownership,
legislative sources, regulatory sources.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИМОГ ДО ВЧИТЕЛІВ
ПРИВАТНИХ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (1990 – 2010-і РОКИ)
Ольга Пилипів
вчитель початкових класів
ТзОВ «Школа вільних та небайдужих» (Львів, Україна)
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olgapylypiv@gmail.com
Анотація. Демократичні процеси в Україні (1990–2010-і роки), економічні та соціальні зміни, утвердження
нового законодавства про освіту зумовили розвиток загальноосвітніх шкіл різних форм власності, що спричинило
трансформацію професійних вимог до вчителя. Теоретичний аналіз і узагальнення джерел вказують на зацікавленість сучасних українських учених щодо означеної наукової проблеми. У статті висвітлено генезу становлення
і розвитку законодавчих ініціатив держави в контексті розбудови системи шкільної освіти на засадах особистісно
орієнтованої парадигми, на відміну від нормативно-знаннєвої (що існувала в радянську добу). У руслі цих змін
розкрито особливості трансформації щодо професійних вимог до вчителя початкової школи (початкових класів) приватної форми власності. З’ясовано відмінності, що характеризують діяльність учителів початкових шкіл
приватної форми власності, а саме: тісні зв’язки з батьками учнів, індивідуалізація процесу навчання, опора на
індивідуально-особистісний розвиток дитини. Презентовано досвід роботи вчителів початкових класів приватної
загальноосвітньої школи «Католицька школа святого Василія Великого». У цій школі педагогічні інновації в роботі вчителів тісно переплітаються із традиційним морально-духовним розвитком дітей.
Ключові слова: підготовка вчителя, професійні вимоги, вчитель початкової школи, початкові школи приватної форми власності, законодавчі джерела, нормативні джерела.

Вступ. Економічні та політичні зрушення, що відбулися в Україні в 1991 р. (ухвалення Акта проголошення незалежності України) зумовили трансформацію освітньої галузі. Освіта дітей і молоді є пріоритетом
батьків, громадянського суспільства і держави. Осердя системних змін у підготовці вчителів розглядаємо
в контексті утвердження особистісно орієнтованої освітньої парадигми, на відміну від нормативно-знаннєвої, що була характерна для радянської доби.
Демократичні процеси в Україні позитивно впливали на розбудову новітньої системи освіти, зокрема
і шкільної. На початку 1990-х рр. започатковано діяльність загальноосвітніх шкіл різних типів і форм власності, відповідно до Закону України «Про освіту» (1990 р.). У ці роки простежується позитивна динаміка
зростання чисельності загальноосвітніх шкіл першого ступеня (початкові) приватної форми власності.
На часі були зміни щодо професійно-педагогічної підготовки вчителя, зокрема і початкової школи – на
антропоцентричних засадах (Іванюк та ін., 2020: 26). Трансформацію вектора професійної підготовки вчителя до діяльності в початковій школі розглядаємо в перебігу мети, завдань, змістово-технологічного забезпечення доступних умов для здобуття особистістю якісної початкової освіти.
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Актуальність висвітленої проблеми увиразнена необхідністю вирішення суперечностей між: запитами батьків і суспільства щодо вдосконалення професійної підготовки вчителя початкової школи для роботи в галузі приватної освіти учнів і відсутністю в означених хронологічних межах в Україні адекватних
навчальних планів і програм; об’єктивною потребою підготовлених учителів до здійснення освітнього процесу в початкових школах приватної форми власності та відсутністю новітнього організаційного та технологічного забезпечення.
Основна частина. Відповідно до актуальності проблеми та виявлених суперечностей метою статті
є висвітлення особливостей трансформаційних змін щодо професійних вимог до вчителя в умовах становлення і розвитку початкових шкіл приватної форми власності в системі освіти України (1990–2010-і рр.).
Для досягнення мети використано взаємопов’язані методи, а саме: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення) – для з’ясування рівня розробленості наукової проблеми в педагогічній теорії та виявлення особливостей поступу підходів до організації професійної підготовки вчителя згідно із проблематикою статті.
Результати. Результати студіювання чинних у ті роки законодавчих документів, що становлять джерела дослідження, а саме: законів України «Про освіту» (1991 р.), «Про загальну середню освіту» (1999 р.),
Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.» (1993 р.)), Положення про загальноосвітній
навчальний заклад (2000, 2010 рр.), дали змогу дослідити особливості фінансування діяльності приватних
шкіл, на відміну від державних. Здебільшого фінансування приватних шкіл здійснювалося за допомогою
коштів окремих фізичних чи юридичних осіб.
Особливість фінансування приватних шкіл полягала в кооперації коштів для придбання матеріальнотехнічної бази, дидактичного оснащення класів, кабінетів. На відміну від державних шкіл, приватні заклади
фінансували: засновники, меценати чи довірені особи від благодійних фондів.
Діяльність початкових шкіл приватної форми власності будувалася з урахуванням малочисельного наповнення класів (10–15 учнів), а отже, у більш виразній організації індивідуального підходу до навчання та проєктування розвивальних середовищ.
Результати теоретичного аналізу засвідчують значний інтерес сучасних українських учених до проблеми
професійної підготовки вчителів в умовах економічних і освітніх змін. Нині в українському науковому просторі пріоритет становить розроблення загальнотеоретичних підходів до імплементації особистісно орієнтованої освітньої парадигми, що ґрунтується на ідеях людиноцентризму, згідно з якими духовно-ціннісний
зміст освітнього процесу набуває першорядності. Цей підхід визначає дитину суб’єктом, унікальною, цілісною, самоцінною особистістю, із широкими можливостями для самоактуалізації (Кремень, 2005). Слушною
в контексті проблематики статті є наукова думка О. Савченко щодо акцентуації людиноцентрованої педагогічної позиції, передусім для вчителя школи першого ступеня (початкова), зокрема для педагога приватної
школи (Савченко, 2000). Отже, постать учня стає домінувальною щодо професійної діяльності педагога,
предметом якої є формування духовного світу школяра. Значущими в цьому сенсі вбачаємо саме формування та становлення педагогічної (фахової) компетентності вчителя.
Проблему компетентності на різних рівнях аналізували сучасні науковці: з’ясування лексичного значення поняття «компетентність», (Гончаренко, 2011), компетентність як явище цивілізації (Корсак, 2006).
Зокрема, у «Новому тлумачному словнику української мови» сутність поняття «компетенція» визначається
в декількох варіантах: «1. Добра обізнаність із чим-небудь. 2. Коло повноважень якої-небудь організації,
установи або особи» (Яременко, Сліпушко, 2007: 874). «Словник іншомовних слів» подає «компетентність» як поінформованість, обізнаність, авторитетність (Мельничук, 1975). Науковець І. Черних акцентує
увагу на особистісних якостях людини, її здатностях та набутих знаннях, а також досвіді, що ґрунтується
на цінностях (Черних, 2012). З огляду на предмет нашого дослідження значущим є узагальнене визначення
поняття «професійна компетентність» авторами С. Гончаренко, Н. Ничкало. Учені розглядають професійну
компетентність як сукупність умінь та готовності особистих і професійних якостей педагога, що є визначальними для їхньої діяльності (Гончаренко, Ничкало, 2000: 149). На нашу думку, формування професійних
компетентностей є безумовним показником у підготовці майбутніх учителів, особливо класоводів – наставників початкових класів (приватної форми власності).
Варто уточнити, що нині науковці виділяють низку загальних компетентностей для всіх педагогічних
працівників, тобто так звані ключові компетентності, яким властиві такі ознаки: багатофункціональність,
надпредметність і багатовимірність, що водночас потребують значного інтелектуального саморозвитку
та самовдосконалення. Адже формування професійної компетентності – процес циклічний, у межах якого
необхідними показниками є постійне підвищення професіоналізму, конструктивний розвиток. Так, Н. Волкова виокремлює педагогічну компетентність, а саме: інтегративність знання, уміння і навички, що відповідають кваліфікаційним вимогам і особистісній ціннісно-мотиваційній сфері, та здатностей до інновацій
(Волкова, 2009). Як зазначає Н. Волкова, сучасний учитель повинен володіти такими компетентностями:
громадянською, соціальною, загальнокультурною, самонавчальною, технологічною, науково-методичною,
прогностичною, комунікативною, здоров’язбережувальною, підприємницькою, рефлексивною, налаштованістю на саморозвиток і творче вдосконалення тощо (Волкова, 2009).
Отже, професійну компетентність учителя-наставника школи першого ступеня (приватної форми власності) репрезентуємо як складний індивідуально-психологічний механізм, серцевиною якого постає єдність
досвіду, теоретичних знань, практичних умінь і значущих особистісних якостей, для конструктивного
досягнення педагогічної мети і виконання завдань.
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На думку Р. Скульського, усе це дає можливість здійснювати підготовку майбутнього вчителя, зокрема
й педагога початкових класів, до виконання основних функцій, а саме: управлінської; організаторської; діагностичної; орієнтаційно-прогностичної; конструктивно-проєктувальної; навчальної; інформаційно-пояснювальної; дослідницько-творчої; менеджерської; контролю (Скульський, 2008). Ці міркування вченого становлять як науковий, так і практичний інтерес у контексті проблематики нашої статті.
Підготовку вчителя до його майбутньої професійної діяльності можна умовно поділити на такі основні компоненти: загальна підготовка (методологічно-розвивавальна); спеціально-професійна (психолого-педагогічна,
методична); особистісна підготовка (самовиховання особистості майбутнього педагога, його самовизначення).
У навчальних планах, у хронологічних межах дослідження, що відображали зміст професійної підготовки майбутніх фахівців, передбачено значну психолого-педагогічну компоненту. Виділимо окремо загальнопедагогічну підготовку як елемент загальної, спеціально-професійної й особистісної готовності майбутнього вчителя.
Результатом опанування студентами необхідного рівня змістово-процесуальних і наукових основ педагогічної
діяльності, формування в них цілісного комплексу загальнопедагогічних знань, умінь, навичок. Як бачимо,
навчання майбутнього фахівця пов’язане зі зростанням його професійної майстерності, повинно охоплювати всі сторони його професійної діяльності, які забезпечують такі складники (Карпович, 2004): підготовку
навчального процесу та проєктування його конкретних варіантів; реалізацію, здійснення навчального процесу; вивчення, аналіз і оцінку кінцевих результатів навчального процесу, виявлення ефективності професійної
діяльності. Усі перелічені функції становлять коло повноважень і для вчителів приватних шкіл.
Роль приватних шкіл як чинника демократичних перетворень в освіті і формування громадянського суспільства загалом були предметом аналізу під час робочого семінару з фахівцями Європейської асоціації
порівняльного освітнього права в червні 2009 р. (Паращенко, 2009: 138–142). Напрацьовані експертами від
України пропозиції щодо змін в освітньому законодавстві було передано в комітет Верховної Ради з питань
освіти і науки, в депутатські фракції та Міністерство освіти і науки України. Як результат, у порядку законодавчої ініціативи у вересні 2009 р. на розгляд Верховної Ради України було внесено проєкт закону України
«Про внесення змін до деяких законів України з питань освіти» (щодо дотримання державних гарантій стосовно осіб, які навчаються у приватних навчальних закладах) № 5087, поданий народним депутатом України
В. Колесніченком, і альтернативний йому проєкт закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приватних навчальних закладів)» № 5087–1, поданий депутатом В. Марущенком
з (Проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України з питань освіти; Проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України).
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи у приватних навчальних закладах ураховує
загальні принципи щодо формування професійно-педагогічної компетентності фахівця.
Варто зауважити, що існує відмінність у роботі між державними загальноосвітніми та приватними школами, що зумовлює потребу підготовки фахівців спеціально для роботи в закладах освіти приватної форми
власності. Наприклад, режим дня у приватних навчальних закладах дещо відмінний від того, що функціонує в загальноосвітніх школах. Так, у приватній загальноосвітній школі «Католицька школа святого Василія Великого», окрім ранкових зустрічей, є ще й молитва, яку проводить духовна особа (сестра-монахиня).
Упродовж 20–30 хвилин учні не лише моляться, але і слухають повчальні духовні історії, обговорюють їх,
засвоюють певні моральні якості поведінки. У післяобідню пору у групі продовженого дня введена навчально-пізнавальна година, під час якої вихователь проводить тематичні бесіди, круглі столи тощо. Учні тут
здобувають нові знання, уміння та навички. І насамкінець, після виконання домашніх завдань діти долучаються до роботи в гуртках (паперопластики, ритміки, футболу, малювання, лозоплетіння, хорового співу).
На завершення дня проводяться розвивальні заняття й ігри.
Вивчення навчальних планів і програм підготовки вчителів початкових класів засвідчило деякі прогалини, а саме: не передбачено годин на ознайомлення зі шкільною документацією, що є необхідним у роботі
вчителя; а також немає дисципліни, яка б допомагала підготуватися до роботи у приватних закладах освіти.
Поза змістом підготовки вчителя до праці в початкових школах (приватної форми власності) залишилися
такі проблеми:
– співпраця з батьками, які оплачують навчання своїх дітей і потребують результату, часто без докладання жодних зусиль, тобто я плачу і мене цілий світ не обходить; або з точністю до навпаки – завантажуйте
мою дитину, вона має бути найрозумніша, бо я за це плачу гроші;
– співпраця з дітьми, які знають, що навчаються не у звичайній школі, а у платній, тому до них має бути
особливе ставлення, тобто вони задають параметри навчально-виховного процесу, за якими мав би працювати вчитель, на вимогу батьків через дітей;
– різнобічність педагога, який має бути вчителем – вихователем – лікарем – психологом – мамою – татом –
сестрою – подругою, частково нянею, оскільки батьки платять гроші за особливий нагляд за їхнім чадом;
– відповідність стилю одягу, макіяжу та манери поведінки вимогам даного освітнього закладу тощо.
Висновки. Отже, у підсумку зазначимо, що в підготовці майбутніх учителів початкових класів до роботи
у приватних навчальних закладах вагомими залишаються декілька чинників, а саме: компетентність учителя, підготовленість до роботи в такого типу навчальних закладах, шляхи її продуктивного становлення
й реалізації, а також ті загальні принципи, які відіграють значущу роль у формуванні зазначеного.
Попри те, що різні аспекти проблеми частково або системно репрезентовані науковою спільнотою, потребують
окремих досліджень питання щодо змістово-технологічної підготовки вчителів до роботи у приватних школах.
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Adnotacja. Celem pracy jest badanie motywów środowiskowych w grafice japońskiej XVIII-początku XX w. oraz
określenie języka artystycznego, technik i środków ekspresji artystycznej. W pracy wykorzystano zarówno ogólne
naukowe, jak i artystyczne metody analizy naukowej. W badaniu literatury fachowej stosowano metody systematyzacji
i analizy krytycznej. W zrozumieniu cech artystycznych wzorów plakatu japońskiego zastosowano metody analizy
formalnej, przenośnej stylistycznej i porównawczej. Zbadano motywy ekologiczne w grafice japońskiej XVIII-XIX w.
Ustalono znaczący wpływ dogmatów religijnych i filozoficznych na kształtowanie kierunku ekologicznego.
Ustalono, że pojawienie się motywów ekologicznych w krajobrazowym gatunku japońskiej grafiki pojawia się już
w XVIII wieku, było to związane przede wszystkim z niestabilnością sejsmiczną regionu, przez co Japonia stale cierpi z
powodu naturalnych kataklizmów. Główny masyw rycin z tego okresu został podzielony na dwa bloki: pierwszy (rozwój
„nowej grafiki”), w którym japońscy mistrzowie rezygnują z tradycyjnego języka artystycznego i przechodzą na europejskie
wzory grafiki. Zastosowanie jasnych lokalnych kolorów pozostaje niezmienne; i drugi (tworzenie grafiki Shin-Hanga), w
którym mistrzowie z powodzeniem połączyli tradycyjny język artystyczny ryciny Ukiyo-e, wraz z trendami obrazowymi
Europy. Nowością naukową jest to, że praca po raz pierwszy podkreśla cechy ewolucji obrazów natury w japońskiej
grafice w ciągu dwóch stuleci; zidentyfikowano jej głównych przedstawicieli, zidentyfikowano najczęstsze podejścia
artystyczne i techniki. Materiały z artykułu mogą być wykorzystane przy opracowywaniu kursów wykładowych, takich
jak „Historia Grafiki”, „Sztuka Dalekiego Wschodu”, „Historia Sztuk Wizualnych” oraz projektowanie w specjalnościach
„Projektowanie Graficzne”, „Sztuka Audiowizualna” i tym podobne.
Słowa kluczowe: sztuka Japonii, grafika japońska, grawerowanie krajobrazu, plakat ekologiczny, Ukiyo-e.
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Abstract. The aim of the work is to study ecological motives in Japanese graphics from the 18th to early 20th century,
to determine the artistic language, techniques and means of artistic expression. The work uses both general scientific and art
history methods of scientific analysis. In the study of professional literature, methods of systematization and critical analysis
were used. Methods of formal, figurative, stylistic and comparative analysis were used in comprehending the artistic
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features of Japanese poster samples. The ecological motives in the Japanese graphics of the 18th – early 20th centuries are
investigated. The significant influence of religious and philosophical dogmas on the formation of the ecological direction
has been established. It is certain that the emergence of environmental motives in the landscape genre of Japanese graphics
occurs already in the 18th century, this was primarily due to the seismic instability of the region, which is why Japan
is constantly suffering from natural disasters. The main array of engravings of this period was divided into two blocks:
the first (the development of the “new engraving”), when Japanese masters abandon the traditional artistic language
and switch to European graphics. The use of bright local colors remains unchanged; the second (the formation of the shinhang graphics), in which the masters successfully combined the traditional artistic language of ukiyo-e engraving, together
with the visual tendencies of Europe. Scientific novelty consists in that in-process the features of evolution of characters
of nature are first reflected in the Japanese graphic arts during two centuries; certainly her leading representatives, the most
widespread artistic approaches and receptions was educed. Practical significance consists in that materials of the article
can be used for development of such lecture courses, as “History of graphic arts”, “Art of Far East”, “History of fine art”,
and planning on specializations “graphic design”, “audiovisual art” and others like that.
Key words: art of Japan, japanese graphic arts, landscape engraving, ecological poster, ukiyo-e.

ОБРАЗИ ПРИРОДИ В ЯПОНСЬКІЙ ГРАФІЦІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
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Анотація. Метою роботи є дослідження екологічних мотивів у японській графіці XVIІI – початку XX ст.
та визначення художньої мови, прийомів і засобів художньої виразності. У статті використані як загальнонаукові, так і мистецтвознавчі методи наукового аналізу. У вивченні фахової літератури застосовувалися методи
систематизації та критичного аналізу. В осмисленні художніх особливостей зразків японського плаката використовувалися методи формального, образно стилістичного й порівняльного аналізу. Досліджено екологічні мотиви
в японській графіці XVIІI – початку ХХ ст. Установлено значний вплив релігійних і філософських догм на формування екологічного напряму. Визначено, що поява екологічних мотивів у пейзажному жанрі японської графіки
з’являються вже у XVIІI сторіччі, це пов’язано передусім із сейсмічною нестабільністю регіону, через що Японія
постійно потерпає від природних катаклізмів. Основний масив гравюр цього періоду розділено на два блоки: перший (розвиток «нової гравюри»), коли японські майстри відмовляються від традиційної художньої мови та переходять до європейських зразків графіки, незмінним залишається використання яскравих локальних кольорів;
і другий (формування графіки шин-хангу), у якій майстри вдало поєднували традиційну художню мову гравюри
Укійо-е разом із образотворчими тенденціями Європи. Наукова новизна полягає в тому, що в роботі вперше висвітлено особливості еволюції образів природи в японській графіці протягом двох століть; визначено її провідних представників, виявлено найбільш поширені художні підходи та прийоми. Матеріали статті можуть бути використані
при розробці таких лекційних курсів, як «Історія графіки», «Мистецтво Далекого Сходу», «Історія образотворчого
мистецтва», та проектуванні на спеціалізаціях «графічний дизайн», «аудіовізуальне мистецтво» тощо.
Ключові слова: мистецтво Японії, японська графіка, пейзажна гравюра, екологічний плакат, укійо-е.

Вступ. Розвиток матеріальної цивілізації позначається на природному довкіллі: змінює ландшафти, інтенсивно використовує природні ресурси, впливає на флору та фауну планети. Техноцентричне мислення спричинило катастрофічні наслідки військових конфліктів і техногенних катастроф, що надало екологічній проблематиці глобального масштабу. Окреслена цивілізаційна криза зумовила актуальність досліджень стосунків
між людиною та природою. Вивчення мистецької спадщини з погляду екологічної проблематики становить
не лише мистецтвознавчий інтерес, а й соціально-гуманітарний. Звернення саме до японського досвіду дає
змогу побачити іншу лінію розвитку уявлень про природу та людину як її частку, сформувати загальносвітову
картину розвитку екологічної проблематики в мистецтві, виявити нові ідеї, образи, змісти, художні прийоми.
До питання розвитку японської гравюри ХІХ – поч. ХХ ст. неодноразово зверталися мистецтвознавці багатьох країн, проте коло їхніх інтересів торкається переважно питань висвітлення творчого доробку
її представників і їхніх зв’язків із культурою. Тож у загальному обсязі публікацій, присвячених гравюрі
укійо-е відзначимо лише праці, дотичні до проблематики та матеріалів нашої розвідки.
Основна частина. Більшість праць, присвячених японському мистецтву, належить закордонним мистецтвознавцям, які фактично закладали основи арт-японістики. Статті й монографії, присвячені творчості
видатних пейзажистів Кацушіка Хокусай та Андо Хірошіге, закладають підґрунтя для осмислення засобів
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репрезентації в японській гравюрі уявлень про стосунки людина-природа. Серед них провідне місце посідають праці Мунешіге Наразакі (Narazaki, 1970), Дж. Гіллера (Hillier, 1965), Б. Воронової (Воронова, 2008),
М. Успенського (Успенский, 2004), Є. Штейнера (Штейнер, 2006).
В українському мистецтвознавстві варто відзначити монографію П. Білецького «Видатний японський
графік», присвячену пейзажистові, де автор подає творчий портрет митця й приділяє увагу його пейзажним серіям (Білецький, 1958). В окремих статтях С. Рибалко згадується роль пейзажу в образно-змістовій
структурі творів, присвячених поетам Японії (Рибалко, 2014), відзначається розвиток інтересу до природи
віддалених островів на початку ХХ ст.
У контексті обраної теми варто відзначити низку робіт дослідниці Ю. Карпової. Так, у статті «Японский плакат 1960–2000 годов. Особенности визуальных коммуникаций» авторка зробила спробу визначити
особливості комунікацій японського плакатного мистецтва ХХ ст. як унікального явища рекламної графіки:
«Такі риси сприйняття японського плаката, як натяк, багатозначність, зв’язок із міфологією, концентрація на
суттєвому, врівноваженість, пов’язані з філософсько-релігійним світоглядом японського народу. Естетичні
традиції японського мистецтва відображаються в лаконічності, віддаленості, вишуканості, увазі до деталей»
(Карпова, 2020: 114).
У дослідженні «Социокультурные и художественные предпосылки развития японского дизайна
в ХХ веке» Ю. Карпова пише про етапи формування японського графічного дизайну, про значний вплив
європейських майстрів на формування мови графічного дизайну Японії. Авторка виділяє другу половину
ХХ ст. як пікову в розвитку графічного дизайну: «Японія наприкінці ХІХ – початку ХХ століття докладає
зусилля для розвитку та просування європейським шляхом, навчалася та приймала досвід європейських
країн у розвитку різних напрямів дизайну» (Карпова, 2020: 237).
Окремо варто відзначити статтю авторів Д. Туйсина й А. Филиппової, що розглядають особливості стилістичного вирішення плакатів, як приклад вони звертаються до екологічних катастроф ХХ ст., аналізують
їх відображення в графічному мистецтві: «Аналіз графічного та композиційного вирішення екологічних
плакатів сучасності дає змогу казати про метафору як про основний прийом у дизайні плаката. Грамотна
робота дизайнера з основним графічними засобами дає дизайнерам можливість передати символи та ідеї
до глядача. Необхідно відмітити, що передача дизайнером своєї ідеї досягається мінімальними графічними
засобами, які яскраво відображають концепцію плаката» (Туйсина, Филиппова, 2018: 111).
Узагальнюючи науковий доробок у рамках обраної теми, зазначимо що, попри наявність публікацій, присвячених пейзажу як жанру японської гравюри, її вивчення в контексті екологічної проблематики залишається за межами сучасних досліджень.
Метою роботи є дослідження екологічної проблематики в японській графіці XVII – початку XX ст.,
визначенні художньої мови, прийомів і засобів художньої виразності.
Методи дослідження зумовлені специфікою та особливостями досліджуваних матеріалів і поставленими
завданнями. У роботі використані як загальнонаукові, так і мистецтвознавчі методи наукового аналізу. Так,
у вивченні фахової літератури застосовувалися методи систематизації та критичного аналізу. В осмисленні
художніх особливостей зразків японського плакату використовувалися методи формального, образно стилістичного й порівняльного аналізу. Джерельна база складається з матеріалів Музею образотворчого мистецтва
імені Богдана та Варвари Ханенків (Київ), Музею японської гравюри при Музеї українського живопису
(Дніпро), Музею «4-й Блок» (Харків). Крім того, використані матеріали інтернет-ресурсів – сайтів провідних музеїв світу, аукціонів, приватних колекцій.
До кола аналізованих джерел залучено твори з колекції Національного музею мистецтв ім. Богдана
та Варвари Ханенків (Київ), Музею японської гравюри (Дніпро), Музею еко-плакату «4-й Блок» (Харків),
Музею західного і східного мистецтва (Одеса), Музею плакату у Вілянуві (Варшава), Національного музею
(Варшава, Краків), Музею японського мистецтва й техніки Манггха (Краків); матеріалів, викладених на
музейних сайтах ДМВМ ім. О. Пушкіна; сайти університету Західної Каліфорнії, Британської Колумбії
та коледжу Сан-Мартін; матеріали Internet museum, філателістичні колекції; каталоги аукціонів.
Результати. Основні екологічні тенденції розвитку японської графіки глибоко уходять корінням у релігійну (шінто та буддизм) і поетичну традиції Японії. Любов і дбайливе ставлення до природи стали частиною японського менталітету й глибоко вкоренилася в мистецтві та культурі. Шінто дає божественний статус
рівно силам природи, тваринам або окремим людям. Ці божества називаються японськими «камісами». «До»
ж означає «шлях» або «метод» у китайсько-японському. Отже, шинтоїзм – це буквально «шлях богів». Каліграфний нарис «камі» означав міністра в IX ст. За різними легендами, існує близько 800 мільйонів «камі», із
цим пов’язане й «прізвисько», що його отримала Японія Шінкоку, «країна богів» (Успенский, 2004).
Буддизм приходить до Японії трохи пізніше, ніж шинтоїзм, і вносить свій вклад у дбайливе ставлення до
навколишнього середовища. Буддійські вірування приносять декілька понять, серед них: «саха» – людське
середовище куди прийшов Будда; «кокудо» – осередок, де перебувають фауна та флора; «секен» – місце
дій і справ. Згідно з буддійською концепцією, Будда є в кожному із цих елементів, що означає, що він існує
й у всьому навколишньому середовищі. Такі поняття лише посилили вірування про «камі» та відповідальність людини перед природою (Накорчевский, 2004).
Значного впливу на формування екологічної проблематики та подальшого її розкриття засобами деревориту мало філософське вчення вабі сабі, що є частиною буддійського світосприйняття, і має на меті споглядання та пошук краси в усьому, що оточує людину. Одна з провідних ідей цього вчення – це пошук краси у,
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здавалося б, не дуже гарних речах (Juniper, 2003). Такий світогляд активно вплинув на розвиток пейзажного
жанру та відображені в ньому екологічної проблематики.
Розвиток образів природи й екологічної проблематики в графіці XVII – початку XX ст. умовно можна
розділити на два етапи: 1. Формування пейзажного жанру та образів природи в межах традиційної гравюри
укійо-е XVII – початку XІX ст.; 2. Розвиток екологічної проблематики в мистецтві, тенденції європеїзації
та зміна художньої мови ХІХ – поч. ХХ ст.
Перший етап формується в «закритому» світі Японії, у межах якого складається унікальна традиція побудови композиції, що базується на лінійності та площинності. Відсутність перспективи в гравюрах робить їх
художню мову декоративною, такий ефект посилюються завдяки застосовуванню чорного контурингу майстрами Укійо-е. Колористичне вирішення естампів посилює ефект декоративності, майстри використовують
локальні кольори й доповнюють композиції тонкими градієнтними розтяжками.
У межах першого етапу формується низка тем, що їх розкривають автори в гравюрах, серед таких – тема природи як образ краси та гармонії, яка розкривається в більшості робіт цього періоду; природа як відображення швидкоплинності часу; значна частина робіт цього періоду розкриває тему катастрофи та природного лиха, естампи на цю
тематику посідають провідне місце серед загального масиву екологічної графіки XVII – початку XІX ст.
Серед провідних майстрів цього періоду варто відзначити Кацушіка Хокусая, Кітагава Утамаро й Андо
Хірошіге, творчість цих майстрів заклала основи екологічної проблематики в графіці, а закладені Кацушіка
Хокусаєм нові види мистецтва, такі як манга та сурімоно, знайшли своє продовження у творах наступних
поколінь художників. Особливого розквіту екологічна проблематика в японській гравюрі досягла в роботах,
які торкалися теми катастрофи. За весь період свого існування Японія неодноразово стикалася зі стихійними
лихами. Виверження вулканів, землетруси та їх руйнівні наслідки у вигляді цунамі й пожеж щільно увійшли
в життя японців, стали, по суті, одним із головних факторів, що вплинув на формування ментальності нації
та подальший розвиток художньої мови й тематики творів мистецтва.
Історик Мельбурнського університету Дж. Чарльз Шенкеринг відзначає, що землетруси значною мірою
вплинули на формування культури японців. Землетрус, написав він, «сприяв розвитку культури катастрофи,
яка визначається політичним та ідеологічним опортунізмом, оскарженням і стійкістю, а також культурою
реконструкції, у якій еліта прагнула не тільки відновити Токіо, а й відновити японську націю та її народ»
(Earthquake information, 2018).
Найсильнішого впливу на характер і сюжетно-тематичне наповнення графічних творів мистецтва Японії
мали землетруси. Сейсмологи виділяють шість найсильніших (1703, 1707, 1854, 1923, 1933, 1896 років).
Землетрус Генроку 1703 року був магнітудою лише 8,0, проте цунамі, що сталося в результаті, у поєднанні із
землетрусом забрали життя понад 108 тисяч людей. У результаті землетрусу 1707 року загинуло приблизно
5 000 осіб. Ще одним руйнівним результатом цього землетрусу стало потужне виверження гори Фуджі, що
трапилося через 50 днів (Earthquake information, 2018).
Формування другого етапу розвитку екологічної проблематики в гравюрі проходить під впливом «відкриття» Японії для всього світу, революції Мейджі. Художня мова робіт цього періоду охарактеризована
намаганням відмовитися від японської традиції та впровадженням європейських художніх прийомів і засобів художньої виразності, таких як використання лінійної перспективи, реалістичність зображення, намагання передати світло та повітря, зобразити віддзеркалення пейзажів у воді. Проте така схема працювала
у «два боки», тоді як Японія масово поглинала все європейське, Європа з надзвичайним запалом досліджувала та увібрала в себе японську традицію. Боротьба з рутиною, затвердження нових суспільних і художніх ідеалів неминуче набирали в той період форми відмови від традиційних принципів образотворчості.
У Європі, головним чином у Франції, молоді японські художники вчилися писати маслом, передавати тілесну об’ємність предметного світу, його конкретну визначеність і неповторність, а головне, висловлювати
свою власну індивідуальну реакцію на все різноманіття явищ життя. Не просто освоєння нових тем і живописної техніки стало головною проблемою японського мистецтва на рубежі XIX і XX ст., але втілення нового світогляду і світовідчуття, інших, ніж раніше взаємин особистості й навколишнього світу. Традиційні
методи живопису та графіки здавалися неприйнятними й непридатними для вирішення цього завдання.
Більшість художників у другій половині XIX ст. були вихованцями Утагава Кунійоші, Утагава Кунісада
й Андо Хірошіге, хоча молодші художники відрізнялися від своїх попередників кольором, віддаючи перевагу яскравішим кольорам і домінуючим відтінкам, наприклад, червоним або фіолетовим. Цей буйний колір
був повній протиріч із ліричністю відтінків традиційних творів, і ці новатори були сприйняті відповідним
чином їхніми сучасниками як «прозахідні» за стилем. Після короткої фази, у якій Японія була затоплена
такими відбитками, деякі японські художники, серед них – Кобаяші Кійочіка (1847–1915), Номура Йошіміцу
(1870–1958), Кавасе Хасуі (1883–1957), Охара Косон (1887–1945) і Мікі Суізан (1887–1957), почали шукати
художнього компромісу між традиційним і західним мистецтвом. Наслідком їхніх художніх пошуків став
рух, що отримав назву шин-хангу (New Prints), що діяв переважно в перші тридцять років ХХ ст.
Висновки. У результаті досліджень періоду XVII – поч. ХХ ст. у японській графіці можна виділити
значний вплив релігійних і філософських догм на формування екологічного напряму. Екологічні мотиви
в пейзажному жанрі японської графіки з’являються вже в XVII ст., це пов’язано передусім із сейсмічною
нестабільністю регіону, через що Японія постійно потерпає від природних катаклізмів, зображення яких
і лягли в основу перших «екологічно забарвлених» гравюр. Основний масив гравюр цього періоду можна
розділити на два блоки: перший, або розвиток «нової гравюри», коли японські майстри майже повністю
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відмовляються від традиційної художньої мови та переходять до європейських зразків графіки; єдине, що
залишилося незмінним, – це любов до використання яскравих локальних кольорів; і другий – формування
графіки шин-хангу, у якій майстри вдало поєднували традиційну художню мову гравюри Укійо-е разом із
образотворчими тенденціями Європи.
Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні шляхів розвитку екологічної графіки від середини ХХ ст. до сьогодення, виокремлення японського екологічного плакату як специфічної галузі, що існує
на межі образотворчого мистецтва й графічного дизайну.
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Adnotacja. Celem pracy jest analiza symbolicznej i stylowej struktury i techniki wykonywania naturalnych
rysunków Antona Komashki z okresu wielkiej wojny ojczyźnianej, które zachowały się w fundacjach Centralnego
Państwowego Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki Ukrainy (CPAMLS Ukrainy). Nowością naukową pracy jest
wprowadzenie do obiegu naukowego mało znanych rysunków frontowych A. Komashki, w przywróceniu jego imienia
w historii sztuki ukraińskiej. Analizując źródła archiwalne, zrekonstruowano ścieżkę życia artysty z lat 1941-1945;
udowodniono, że sam A. Komashka uważał się za ukraińskiego artystę. Na podstawie badania cech autorskiej techniki
i gatunku zakresu dziedzictwa frontowego Komashki określono przynależność naturalnych frontowych dzieł artysty
w obszarze rysunku; zidentyfikowano niezgodności w charakterze obrazowo-stylistycznym twórczego dziedzictwa
A. Komashki okresu wielkiej wojny ojczyźnianej i jego politycznej pozycji nieprzejednanego zwolennika stalinizmu.
Paradoksalność całości twórczego dziedzictwa A. Komashki z okresu 1942-1945 polega przede wszystkim na
odmiennym formalno-stylowym podejściu do tworzenia przez artystę naturalnych arkuszy i obrazów sztalugowych
wykonanych na ich podstawie. Dbałość o formalne elementy sztuki-płaszczyznę, rytm i plamy nie są zgodne z zasadami
socrealizmu (co miało miejsce w jego płótnach malarskich), zbliżając rysunki artysty do osiągnięć secesji i awangardy.
Specjalna technika autorska przyczyniła się do tworzenia obrazów podobnych do ikon; to właśnie przeniesienie
portretowanych w nieosiągalny dla widza świat wieczności w najbardziej znaczący sposób odróżnia dzieła Komashki
od całości naturowego rysunku frontowego Ukrainy z okresu wielkiej wojny ojczyźnianej, który w większości miał na
celu utrwalenie pewnego momentu.
Słowa kluczowe: rysunek ukraiński, rysunek frontowy, rysunek, twórczość Antona Komashki, wielka wojna
ojczyźniana.
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Abstract. The purpose of this paper is to analyze the figurative and stylistic structure as well as technique
of Anton Komashka`s frontline drawings of the Great Patriotic War period; they are kept in funds of the Central State
Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine (CSAMLA of Ukraine). The scientific novelty of this paper lies
in the introduction of little-known Komashka’s frontline drawings into scientific use and in the return of his name
to the history of the Ukrainian art. By analyzing archival sources the life path of the artist in 1941–1945 has been
reconstructed; it has been proved that Komashka identified himself as Ukrainian artist. Based on the study of features
in the author technique and range of genres in Komashka’s frontline legacy, it has been established that frontline
works of the artist are affiliated with in the area of drawing; the inconsistency between the figurative and stylistic
character of Komashka’s artistic legacy in the Great Patriotic War and his political position of the Stalinist hard-liner
has been detected. The paradoxicality of Komashka’s artistic activities in 1942–1945 lies, first of all, in the various
formal stylistic approaches to the drawing of frontline sketches by the artist and creation of easel paintings on their
basis. The attention to the formal artistic elements – plane, rhythm and spots are not compliant with the principles
of social realism defended by Komashka (that is present in his paintings) and make drawings of the artist similar
to modernist and avant-garde works. The special author technique caused icon-like abstracted figures to be created;
the very displacement of the portrayed into the world of eternity distinguishes Komashka`s works from the general
totality of Ukrainian frontline drawing of the Great Patriotic War period in a most significant way because the latter
aimed mostly the photo-like fixation of a certain moment.
Key words: Ukrainian drawing, Frontline drawing, Oeuvre of Anton Komashka, Great Patriotic War.
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Анотація. Метою роботи є аналіз образно-стильової структури й техніки виконання натурних малюнків Антона Комашки періоду Великої Вітчизняної війни, які збереглися у фондах Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтв України (ЦДАМЛМ України). Наукова новизна роботи полягає в уведенні до наукового
обігу маловідомих фронтових малюнків А. Комашки, у поверненні його імені до історії українського мистецтва.
Шляхом аналізу архівних джерел реконструйовано життєвий шлях художника 1941–1945 років; доведено, що сам
А. Комашка вважав себе українським митцем. На основі дослідження особливостей авторської техніки та жанрового діапазону фронтової спадщини А. Комашки визначено належність натурних фронтових робіт художника
до царини малюнка; виявлено невідповідності в образно-стилістичному характері творчого спадку А. Комашки
періоду Великої Вітчизняної війни та його політичної позиції непримиримого прихильника сталінізму. Парадоксальність сукупності творчого доробку А. Комашки періоду 1942–1945 років полягає насамперед у різному
формально-стильовому підході до створення художником натурних аркушів і виконаних на їх основі станкових
картин. Увага до формальних елементів мистецтва – площини, ритму та плями – не узгоджується з обстоюваними
А. Комашкою засадами соцреалізму (що мало місце в його живописних полотнах), споріднюючи малюнки художника зі здобутками модерну та авангарду. Особлива авторська техніка сприяла творенню іконоподібних відсторонених образів; саме переміщення портретованих у недосяжний для глядача світ вічності найістотнішим чином
відрізняє твори А. Комашки від загальної сукупності натурного фронтового рисунка України періоду Великої
Вітчизняної війни, який у більшості своїй мав на меті фотоподібну фіксацію певного моменту.
Ключові слова: український рисунок, фронтовий рисунок, малюнок, творчість Антона Комашки, Велика
Вітчизняна війна.

Вступ. Воєнний час – руїна, нестатки, важкі умови побуту та праці як в евакуації, так і на фронті зумовлював особливі засади роботи художників. У період Великої Вітчизняної війни основним видом українського
образотворчого мистецтва стала агітаційна графіка та швидкий натурний рисунок, а техніками виконання –
графітний олівець або інші рисувальні матеріали. Портрети солдат і командирів, фронтові пейзажі, жанрові
та батальні зарисовки, ескізи композицій, збереглися у доробку багатьох українських митців, які працювали
в агітбригадах, художниками-кореспондентами газет або безпосередньо брали участь у бойових діях. У загальному контексті українського фронтового рисунка виразно виділяється особливою манерою, технікою та стилістикою виконання творчість уродженця Харківщини Антона Михайловича Комашки (1897–1970).
Зважаючи на обставини життєвого шляху Антона Комашки, його особистість викликає сьогодні неоднозначне сприйняття. Художник відомий не лише тим, що був улюбленим учнем Іллі Рєпіна (Комашка,
1957), а й,насамперед своєю проактивною позицією щодо утвердження гегемонії пролетарського мистецтва,
боротьби з усілякими буржуазними та контрреволюційними проявами (Комашка, 1931). Змінивши на посаді
ректора ХДХІ видатного українського митця Миколу Бурачека (Роготченко, 2007: 261; Соколюк, 2004: 341),
Антон Комашка всіляко сприяв проведенню радянської політики, спрямованої на підпорядкування мистецтва партійному, й, зокрема, російському керівництву. Суперечливе ставлення до особистості А. Комашки
посилюється при розгляді творчого доробку художника, адже складна стилістика й особлива техніка виконання його робіт не вповні корелюється з ідеями, які він так завзято відстоював. Отже, поглиблене дослідження творчості А. Комашки як однієї з визначних постатей українського мистецтва, сприятиме цілісному
й усебічному висвітленню й переосмисленню мистецьких процесів в Україні радянської доби, забезпеченню
об’єктивного й неупередженого погляду на загальний контекст.
Основна частина. За життя Антона Комашки написано низку схвальних статей і відгуків на його
творчість (Статті, 1922–1967). Найбільш дослідженим є період учнівства А. Комашки в його видатного земляка Іллі Рєпіна, висвітлений у контексті біографії Іллі Юхимовича (Побожій, 2009), а також завдяки публікації спогадів А. Комашки «Три года с Репиным» (Комашка, 1949). Стислу біографічну інформацію про митця наводять інтернет-джерела, зокрема Енциклопедія сучасної України, Вікіпедія та інші довідкові сайти,
при цьому російські джерела тлумачать творчість А. Комашки як ленінградського художника. Низку творів
А. Комашки 1920–1930-х років опубліковано на сайті Харківської державної академії дизайну і мистецтв,
а також у додатках до дисертаційної праці Т. Павлової (Павлова, 2018). Його прізвище побіжно згадують
О. Роготченко (Роготченко, 2007: 46) та Л. Соколюк (Соколюк, 2004: 28) у контексті аналізу ідеологічного
протистояння в мистецьких колах України періоду авангарду. Фронтові рисунки А. Комашки становлять
частину дисертаційного дослідження аспірантки Університету Торонто М. Кемпі (Marilyn Campeau), яка
вивчає їх у контексті «історії щоденного життя, війни та насильства, пропаганди як засобу ідеологічного
впливу, гендерної історії та візуальної культури» (University of Toronto, 2020). Доробок А. Комашки подальших років залишається поза увагою сучасних українських дослідників, оскільки з 1934 року художник
проживав у Росії.
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Метою статті є повернення імені Антона Комашки до історії українського образотворчого мистецтва на
основі висвітлення творчого доробку художника періоду Великої Вітчизняної війни, який зберігся у фондах
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтв України (ЦДАМЛМ України, Ф. 290); аналіз
образно-стильової структури й техніки виконання цих аркушів.
Майже все життя Антона Комашки сповнене керівної роботи: він – директор Ленінградської дзеркальної
фабрики, депутат Ленради, активний член Асоціації художників революційної Росії (АХРР), голова Асоціації художників червоної України (АХЧУ) (Трудові книжки, 1922–1958) та київської філії Всеукраїнської
асоціації пролетарських митців (ВУАПМИТ) (Роготченко, 2007: 46), ректор Харківського державного художнього інституту (1927–1932) та директор Московського художньо-промислового училища ім. М.І. Калініна
(Трудові книжки, 1922–1958), учасник громадянської та Великої Вітчизняної воєн.
1934 року А. Комашка переїхав до Ленінграда, де проходив навчання на курсах підвищення кваліфікації
при Академії мистецтв, і подальше його життя пов’язане з роботою в Москві та Ленінграді. Незважаючи на
це, А. Комашка не поривав зв’язків із Україною, про що свідчать записи у щоденниках художника (Щоденник,
1933–1942: арк. 22, 41 зв., 49 зв.; Щоденник, 1942: арк. 5, 36–44), виконана ним серія портретів письменників
Харківщини (1964)1 (Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2020), а також той факт, що А. Комашка в 1969–1970 роках особисто передав значний за обсягом матеріал – власні творчі роботи 1918–1964 років,
їх фотокопії та негативи, щоденники, записні книжки та інші документи до Центрального державного архівумузею літератури і мистецтв України (Ф. 290), а після смерті А. Комашка, у 1971 році, його донька доповнила
цей архівний фонд деякими особистими документами батька. Із 377 справ фонду, у які сформовані документи,
40 справ містять творчі матеріали та документи А. Комашки періоду Великої Вітчизняної війни2.
З перших тижнів війни А. Комашка працював в агітбригаді художників, керував маскувальними роботами на військових об’єктах під Москвою (Щоденник, 1933–1942: арк. 37–39 зв.); у жовтні 1941 року художника призначено завідувачем видавництвом «Вікна-ТАРС» (Виписка з наказу, 1941), яке невдовзі було евакуйовано до Куйбишева (Довідка, 1942; Наказ, 1942). Наприкінці 1941 року А. Комашка був направлений до
Ташкента для організації там відділення видавництва (Щоденник, 1933–1942: арк. 48 зв.). Улітку 1942 року
А. Комашка із сім’єю повернувся до Москви (Щоденник, 1942: арк. 19 зв.), звідки невдовзі був відряджений
Комітетом у справах мистецтв СССР до Середньої Азії: до Самарканда, Фрунзе, Ташкента та Алма-Ата для
«прийняття від евакуйованих і місцевих художників картин для Всесоюзної художньої виставки» (Щоденник, 1942: арк. 19 зв.). Весь цей час А. Комашка не полишають думки про роботу фронтовим художникомкореспондентом, про що лишає запис у щоденнику: «Я твердо вирішив використати всі можливості для
просування цієї ідеї (…) продовжити традицію своєї власної художньої роботи в роки 1-ї Світової Війни
і громадянської війни»3 (Щоденник, 1933–1942: арк. 48 зв.).
З прибуттям до армії в 1943 році А. Комашка був зарахований на штатну посаду художника при Будинку
Червоної Армії (БЧА), в обов’язки якого входили «обслуговування так званої наочної повсякденної агітації:
написання плакатів на злобу дня, написання лозунгів, створення пересувних виставок для агітмашин і пересувних клубів із журналами, газетами настінного порядку» (Щоденник, 1944: арк. 4 зв.). Проте головною
метою, прагненням художника було створення «Фронтового альбому», на чому А. Комашка наполегливо
акцентував. У щоденнику читаємо: «При переговорах мене з представниками БЧА в Москві, при від’їзді на
фронт, також і по прибутті я твердо тримав свою умову: мені мають бути надані можливості для створення
альбому цієї армії у Вел[икій] Вітч[изняній] війні» (Щоденник, 1944: арк. 4 зв.).
Варто зазначити, що саме численні й детальні щоденникові записи А. Комашки, до яких він сам ставився з великим пієтетом (титульні аркуші з назвою «Зошит художника» та підзаголовком «Dekursus vitae (ход
жизни)»; розбивання на глави та підзаголовки до них; запис в кінці щодо кількості пронумерованих аркушів
тощо), розкривають перед нами сутність цього палкого прихильника більшовизму, який насправді щиро вірив
у «праве діло» комуністичної партії. Його щоденник повний пафосно-романтичних, навіть дещо екзальтованих відступів: з однаковим піднесено-захопленим ентузіазмом А. Комашка подає й літературні портрети
армійських командувачів – «партійних працівників сталінської епохи» (Щоденник, 1944: арк. 9), й описи природи та фронту, який він сприймав, за власним висловом, «підвищено романтично» (Щоденник, 1944: арк. 6).
Перебуваючи в складі штабу 11-ї гвардійської армії, Антон Комашка створює детальний рукописний
план «Фронтового альбому», у якому покроково прописує тематику та кількість запланованих до виконання
творів (План альбому, 1943–1945). Кожна сторінка саморобного блокноту відведена під окремий підрозділ
теми: портрети головних воєначальників, представників різних рангів командування (від генералів до рядових), героїв боїв; композиції, присвячені окремим воєнним операціям та боям; краєвиди, що супроводжували пересування армії; солдатські будні; госпіталь (портрети військових медиків та поранених) тощо. Обсяг
лише збережених фронтових робіт А. Комашки (багато було подаровано або втрачено), виконаних з кінця
1942 по травень 1945, вражає: це понад дві сотні портретів, пейзажів, ескізів композицій і плакатів.
Згідно з описами фонду, твори А. Комашки цього періоду атрибутовано як етюди, ескізи або замальовки, а техніку визначено як авторську або змішану. Сам художник називав їх рисунками (Щоденник, 1944:
арк. 8, 15, 34 зв., 37 зв.), зрідка акварелями (Щоденник, 1944: арк. 34 зв., 114), а техніку виконання зазначав
досить лаконічно: акварель або кольорові олівці (Фронт, 1943–1945). Окремі аркуші являють собою швидкі
Оригінали зберігаються у ЦДАМЛМ України. Ф. 290. Оп. 1. Спр. 91–95.
ЦДАМЛМ України. Ф. 290. Оп. 1. Спр. 31–71.
3
Тут і далі цитати з архівних джерел подано в перекладі з російської мови автором статті.
1
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начерки графітним олівцем із лаконічними заливками монохромної акварелі в один тон, проте більшість
робіт А. Комашки виконані в складній мішаній техніці багатошарового перекривання графітного та кольорового олівців, акварелі, білил, туші й лаку. Перехресне прошкрябування з подальшим лесируванням, або
перекриттям криючою фарбою задля повторного прошкрябування, використання багатих виражальних
можливостей лакування – зіставлення фактур матової та блискучої поверхонь, створюють враження старовинної фрески або темпери.
Якщо в сучасному мистецтві межа не лише між жанрами, а й між різними видами мистецтва є практично знівельованою, то в середині минулого століття цей розподіл досить чітко існував, а тому питання
належності творів А. Комашки до певної категорії потребує визначення. Складний, безпомилково впізнаваний колорит аркушів А. Комашки не дає змог зарахувати його роботи до галузі рисунка, хоча в більшості
аркушів використано контурну перову лінію коричневої туші, а часом – штрихування пером або графітним
олівцем. Площинний характер трактування форми, виразна обмеженість палітри, а також використання графічних за своєю сутністю матеріалів не дають змоги віднести їх і до живопису. Натомість саме живописний
характер ужитку цих матеріалів (а особливо використання лаку), складне сполучення декоративних площин
із ретельним моделюванням облич виокремлюють ці твори від царини графіки. Зважаючи на особливий
підхід А. Комашки до інтерпретації форми, а також на складну й непересічну авторську техніку виконання,
доречно віднести його аркуші до сукупності творів так званого перехідного виду, який становить проміжну
ланку між живописом і рисунком, – до малюнка (Майстренко-Вакуленко, 2012).
Майже половину творчого спадку Комашки періоду 1942–1945 років становлять портрети. Виконані різними технічними прийомами, різного ступеня завершеності, ці аркуші вирізняються нестандартними композиційними знахідками. Виважене співвідношення мас тонових плям становить важливу сторінку творчого
методу художника, який не дозволяв собі випадкових і сумнівних композиційних рішень. А. Комашка майстерно обігрує класичну тріаду співвідношення білого, сірого та чорного, варіюючи пропорції мас, а також
їх тональну насиченість, часом будуючи композиції в максимально зближеному тональному та кольоровому
діапазоні. Так, художник часом об’єднує одяг і тло в цілісну світлу пляму, виділяючи так ретельно модельоване насичене тоном обличчя; часом поєднує за тоном обличчя й одяг, виокремлюючи цілісний темний
силует на світлому фоні; зрідка використовує світлий силует на темному фактурному тлі.
У низці портретних аркушів А. Комашка використовує живописний технічний прийом імпріматури. Особливо цікавий ефект справляють тонкі темні контурні лінії постаті та складок одягу, утворені виворотним
методом: А. Комашка цілісно закладає світлими складними відтінками сірого-оливкового кольору тло й військовий одяг, залишаючи тонкі, шириною у вістря м’якого олівця, темні лінії імпріматурної підкладки (Портрети, 1944: арк. 8, 11; 18, арк. 6, 7). Шляхом просочування, проступання крізь площину, ці лінії виривають
зображення з часового потоку, оскільки повністю трансформують звичну для нас дію рисування, адже лінія
як розвиток енергії, сконцентрованої в точці, народжується шляхом докладання зусилля художника: «первісне
джерело кожної лінії незмінно одне – сила» (Кандинський, 2018: 248). Лінія, отже, набуває в аркушах Антона
Комашки унікальних характеристик, адже енергія, закладена в її сутності як похідної від стику творчого руху
митця та поверхні (Габричевський, 2002: 244), вивільняється на іншому, метафізичному, рівні, сповнюючи
образи позачасовістю. Разом із силуетно-площинною трактовкою, насичено-темними кольорами неемоційних
відсторонених облич ця лінія, яка виникла «від зворотного», надає образам А. Комашки іконоподібності.
Ці риси позачасовості притаманні образному ряду творів А. Комашки ще в 1920–1930-х роках, що відмічала
Т. Павлова: «Позначена архаїчною стилістикою низка жіночих портретів Антона Комашки справляє враження
передовсім саме тим, що образи (ніби в позачассі) наближені до грецької пластики, ренесансних взірців або
ікономалярства. Оповиті примарним серпанком, вони милують око дивовижним колоритом, містичним забарвленням» (Павлова, 2018: 128). Тим парадоксальнішим видається творчість А. Комашки періоду війни – часів
розквіту ідей соціалістичного реалістичного мистецтва, які витіснили все розмаїття стилів першої третини
ХХ століття, адже усе сказане Т. Павловою щодо творів Комашки, створених на два десятиліття раніше, можна
віднести також і до його фронтових робіт. Позачасовість, паралелі з ренесансними творами та іконою відчутно
проступають у жіночому портреті (Портрети, 1944: арк. 3), портретах гвардії підполковника А.С. Куліша, гвардії підполковника В.М. Яблокова, гвардії старшого лейтенанта І.Д. Аболенцева, гвардії молодшого лейтенанта
К.М. Орешкіна (Портрети офіцерів, 1944: арк. 1, 2, 4, 5) і багатьох інших.
Низка його творів за образно-стилістичним строєм споріднена з творчістю харківського художника
російського походження Семена Прохорова, який також студіював в Іллі Рєпіна (1905–1909), а згодом викладав у Харківському художньому училищі (1913–1922) та Харківському державному художньому інституті
(1922–1948). Те, що художники мали багато спільного у творчості, також відмічено Т. Павловою: «Симптоматично, що до сецесійної мови вже в 1920-ті роки звертаються й учні Іллі Рєпіна, котрі працюють на той
час у Харкові. Це насамперед Антон Комашка й Семен Прохоров» (Павлова, 2018: 128). Оці риси сецесійності не зникли з творчості А. Комашки й у роки війни. Погрудні портрети офіцерів (Портрети офіцерів,
1944: арк. 6, 7) і бійців 11-ї гвардійської армії (Портрети бійців, 1944: арк. 8, 11) вирізняються контрастом
між підкреслено площинно трактованим одягом, який на частку градації відрізняється за тоном і кольором
від тла, і ретельно модельованим обличчям, що відсилає глядача до асоціацій зі знахідками модерну. До
образів, що мають сецесійний характер, відноситься також підкреслено ошатний портрет молодої жінки
(Портрети, 1944: арк. 4). Ретельно модельоване жіноче обличчя оточено декоративними плямами піднятого
коміру пальто двох відтінків сірого, оливковим тлом і стримано-рожевою прикрасою для волосся.
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Особливо цікавими за варіантами композиційних рішень є портрети, виконані А. Комашкою на повний
зріст; деякі з них мають спільні риси із жанром тематичної картини. Трифігурний портрет «Бойові друзі. На
марші, взимку 1943 р.» (Військові будні, 1943: арк. 4а) побудований на цілісній силуетно-декоративній плямі
постатей на тлі засніженого пейзажу, підкресленій ритміці рухів групи людей під час ходи.
Особливої монументальності додає малюнку «Партизани» (Військові будні, 1943: арк. 10) площиннодекоративне вирішення двох постатей, що стоять зі зброєю в руках, на тлі сірого безпредметного простору,
а також виваженість пропорцій темної та світлої плям – постатей і тла – і граничної лінії між ними. Постать
«Воїна в маскхалаті з протитанковою рушницею», (На полях боїв, 1944: спр. 52, арк. 14/15), зображено
в розкроку, подібно до апостолів у деісусному чині. Вертикаль автомата зліва зупиняє динаміку руху, перетворюючи його на дію, яка ніколи не отримає завершення, а продумані обрізи – ближньої стопи та ліктя руки
справа – замикають його в стані безкінечного повторення. Світла силуетна пляма постаті виразно виділяється на темно-коричневому безвідносному тлі, гра фактури якого за рахунок багатошарового прошкрябування
також наводить на аналогію з мерехтінням абстрактного золотого фону ікони. Ретельністю опрацювання
виділяється груповий портретний аркуш (Солдатські будні, 1944: арк. 11/12): сповнені урочистості й усвідомлення історичності моменту солдати, з орденами та медалями на грудях, позують художнику як портретовані на старовинних фото.
Антону Комашці вдалося так утілити саму сутність радянського «парадного» портрета, який на метафізичному рівні був покликаний замінити ікони християнських святих. Образи сполучають у собі індивідуальні портретні риси особистості з узагальненим образом людини в історичному контексті, що цілком
збігається із завданням, поставленим перед собою художником у «Фронтовому альбомі». У нотатках, що
супроводжують план альбому, двічі підкреслено думку «окреме піднести в загальному» (План альбому,
1943–1945: арк. 18). Художник прагнув до того, «щоб герої приховували під одягом своєї плоті сенс загального (символізували час, дух його)» (План альбому, 1943–1945: арк. 18).
В окремих випадках художник уводить до композиції портрету пейзаж (Бійці, 1945: арк. 1; На полях боїв,
1944: спр. 52, арк. 2; Портрети офіцерів, 1944: арк. 4); стриманий колорит, певна умовність у трактовці пейзажу викликають зазначені Т. Павловою паралелі з портретами доби Відродження.
Образи природи А. Комашки побудовані насамперед на емоційній виразності кольору, на композиційній
грі насичених тональних плям. Пейзажні аркуші (Краєвиди, 1944: 12–16; Солдатські будні, 1944) виконані,
як правило, лаконічнішими засобами, ніж портрети: у них лише зрідка використано прийом прошкрябування та багатошарового перекривання криючої фарби. Комашці вдалося майстерно поєднати в краєвиді
завдання документальної фіксації оточення з романтично-елегійною образністю, що споріднює його пейзажні аркуші з рисунками Аральського циклу Тараса Шевченка. Екзальтованість художника, одухотворення
ним краєвиду особливим чином проявляється в паралелі з його літературними нотатками: «Ранок (…) блищав від сходу сонця, у променях якого горіло й палало все довкола (…). Я говорив собі: який концерт, яке
звучання в цій виблискуючій, ясній холодній симфонії простору земного» (Щоденник, 1943–1944: арк. 23).
Подібні описи природи неодноразово зустрічаються на сторінках щоденника: у танкових коліях А. Комашка бачить «незвичайну скульптуру цих (…) фронтових доріг» (Щоденник, 1943–1944: арк. 36 зв.) тощо.
Коштовними перлинами виглядають лапідарні акварельні малюнки краєвидів Східної Прусії (На полях боїв,
1944: спр. 51, арк. 8), Литви (На полях боїв, 1944: спр. 49, арк. 11), Білорусі (На полях боїв, 1944: спр. 50,
арк. 5), численних фронтових доріг, якими йшла армія (Краєвиди, 1944: арк. 1–4, 11, 13). Головним дієвим
персонажем у краєвидах А. Комашки виступає саме природа – її настрій і стан, а люди й техніка є лише стафажним доповненням. Це помітно в більшості замальовок А. Комашки із серій «На полях боїв» (1944, спр.
49–53) та «Солдатські будні» (1944). У малюнку «Панське подвір’я після бою на підступах до Кенінгсберга» (Східна Прусія, 1945: арк. 8) тіла вбитих солдат у маскхалатах вплетені в ритмічну арабеску снігових
заметів першого плану, становлячи цілісну світлу пляму. В інших аркушах 1945 року: «Парад біля кордону
Східної Пруссії» (На полях боїв, 1944: спр. 52, арк. 13), «Червоноармійські збори на передовій» (На полях
боїв, 1944: спр. 53: арк. 14), «Парад військових частин 11 гв. армії 9 травня 1945 р.» (Парад, 1945: арк. 1, 2),
А. Комашка трактує постаті солдат сукупно як єдиний організм, подібно до цілісної маси дерев. Так само
й кожний складник пейзажу – дерева, небо, хмари, ріка, дороги, постаті тощо – виступають насамперед органічно поєднаними в єдине ціле, формальними елементами побудови картинної площини. Подібний підхід
до вирішення середовища цілком узгоджується з міркуваннями авангардиста О. Богомазова про внутрішній
зв’язок елементів мистецтва, про потенційну енергію руху (Богомазов, 1996: 19), про втілення «переваги
сильних форм об’єкта над слабшими» (Богомазов, 1996: 24), зрештою, про «динамізм», який «є основою
ритмічної цінності кожного живописного елемента» (Богомазов, 1996: 40).
Висновки. Парадоксальність сукупності творчого доробку А. Комашки періоду 1942–1945 років полягає
насамперед у різному формально-стильовому підході до створення художником натурних аркушів і виконання на їх основі живописних полотен. Його завершені станкові картини «Військова рада. 3-й Білоруський фронт» (Фронт, 1943–1945: арк. 15), «Переправа через Неман» (Фронт, 1943–1945: арк. 49) вирізняють
зосередженість на літературному змісті, оповідності. Тим цікавішими на контрасті з олійним живописом
постають численні живі, виразні й неординарні аркуші А. Комашки, виконані з натури. Увага до формальних
елементів мистецтва – площини, ритму та плями, споріднюють малюнки художника зі здобутками модерну
й авангарду, а особлива авторська техніка сприяла творенню образів, що нагадують відстороненість іконописних ликів. Саме виривання портретованих з часового потоку – з точки «тут-і-зараз» – та переміщення їх
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у недосяжний для глядача світ вічності найістотніше відрізняють твори А. Комашки від загальної сукупності натурного фронтового рисунка України періоду Великої Вітчизняної війни, який у більшості своїй мав на
меті фотоподібну фіксацію певного моменту.
Виявлені невідповідності в образно-стилістичному характері творчого спадку Антона Комашки та його
політичній позиції непримиримого поборника сталінізму спонукають до подальшого, більш поглибленого
вивчення проблеми впливу тоталітарних режимів на мистецтво загалом і художника як окрему особистість.
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OPTYMALIZACJA NAUCZANIA PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO
W WARUNKACH NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
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Adnotacja.Artykuł przedstawia badanie możliwości nauczania projektowania komputerowego – jednej z podstawowych
dyscyplin zawodowych w zakresie projektowania w instytucjach szkolnictwa wyższego w ramach ograniczeń kwarantanny,
które aktywowały poszukiwanie nowych form nauczania na odległość. W tym autor zaproponował konkretne sposoby
rozwiązania problemów związanych z tą sytuacją, dotyczące stymulacji bieżącej pracy uczniów, sprawdzenia przyswajania
nowej wiedzy, oceny końcowych problemów, ustanowienia skutecznej interaktywnej komunikacji „nauczyciel-student”
i tym podobnych. Na podstawie doświadczeń pedagogiczno-zawodowych kolegów krajowych i zagranicznych badaczka
wyciąga wnioski dotyczące skuteczności metod i podejść edukacyjnych stosowanych obecnie w edukacji projektowej
(przede wszystkim w odniesieniu do dyscyplin zapewniających zaangażowanie technologii komputerowych w celu
projektowania) i zauważa ich znaczenie w kontekście kształcenia na odległość. Główny nacisk kładziony jest na tak ważne
punkty procesu pedagogicznego, jak celowość obecnych transformacji systemu edukacyjnego na Ukrainie (wymuszonych
i planowanych) i związanych z nimi perspektyw. W szczególności zestawiane są różne modele współczesnego szkolenia
projektantów, rozważane są sposoby optymalizacji nauczania projektowania komputerowego na odległość, a tym samym
wyróżniane są cechy skutecznego uczenia się na odległość. Udowodniono, że obecnie trwa aktywny proces optymalizacji
istniejącego systemu edukacji projektowej w obecnych warunkach, co oznacza, że przed nami jest wiele interesujących
transformacji, które niwelują znane stereotypy edukacyjne i pedagogiczne i doprowadzą do jakościowo innego poziomu
organizacji procesu edukacyjnego, w tym nauczania dyscyplin komputerowych. Na podstawie wyników badań (w
szczególności wniosków z własnej działalności pedagogicznej) zaproponowano aktualny, zdaniem autora, model zdalnej
pracy ze studentami w zakresie projektowania komputerowego z uwzględnieniem specyfiki tematycznej i innowacji
technologicznych. Główne aspekty zoptymalizowanego podejścia edukacyjnego są przedstawione w formie infografiki.
Słowa kluczowe: projektowanie komputerowe, kształcenie na odległość, edukacja projektowa, instrumentarium
elektroniczny, technologie innowacyjne, format nauczania.
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Abstract. This article presents the research on online teaching options of computer design, which is one of the common
specialized subjects in design education. The need for that arose by the necessity to obtain a university degree in the view
of the lockdown restrictions. The author’s suggestions include particular solutions stipulated by this situation concerning
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the encouragement of students’ current engagements, monitoring the knowledge they have already gained, grading final
assignments, establishing an efficient teacher-student interaction and so on. Based on the professional teaching experience
of domestic and foreign colleagues, the researcher draws conclusions concerning the effectiveness of teaching methods
and approaches currently implemented in design education (primarily, the disciplines which involve computer technologies
for designing purposes). She also outlines their significance in the context of distant learning. The article is focused on
such crucial aspects of the pedagogical process like the relevance of current reforms in the Ukrainian system of education
(both planned and urged) and the prospects they present. In particular, different contemporary approaches to the designers’
training are compared, the ways to optimize distant education in computer design are studied and, following that, the features
of effective distant learning are outlined. It has been proved that the optimization of the existing system of design education
in current conditions is still in the development process, which means that many exciting transformations lie ahead. These
transformations will lead to annihilation of the conventional educational and pedagogical stereotypes and result in a different
quality level of educational process, including teaching of computer disciplines. Based on the results of the research (along
with personal pedagogical experience) a model of distant teaching of computer design, efficient from the author’s point
of view, was proposed. This model takes into account the specific nature of the subject and technological innovations. The
main aspects of an optimized approach to distant education are represented through infographics.
Key words: computer design, distance learning, design education, electronic tools, innovational technologies,
educational format.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
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Анотація. Стаття презентує дослідження можливостей викладання комп’ютерного дизайну – однієї з базових
фахових дисциплін дизайн-освіти – у вищих навчальних закладах в умовах карантинних обмежень, які активували пошук нових форм навчання на відстані. Авторкою запропоновані конкретні шляхи вирішення пов’язаних із
цією ситуацією проблем, що стосуються стимуляції поточної роботи студентів, перевірки засвоєння нових знань,
оцінювання підсумкових завдань, налагодження ефективного інтерактивного зв’язку «викладач – студент» тощо.
На основі педагогічно-професійного досвіду вітчизняних та закордонних колег дослідниця робить висновки
щодо ефективності навчальних методів та підходів, які використовуються сьогодні в дизайн-освіті (найперше
стосовно дисциплін, які передбачають залучення комп’ютерних технологій із проєктувальною метою), і зазначає їхню актуальність у контексті дистанційного навчання. Головна увага приділяється таким важливим моментам педагогічного процесу, як доцільність поточних трансформацій освітньої системи в Україні, вимушених
та запланованих, пов’язаних із ними перспектив. Зокрема, зіставляються різні моделі сучасної підготовки дизайнерів, розглядаються шляхи оптимізації викладання комп’ютерного дизайну на відстані, виокремлюються риси
ефективного дистанційного навчання. Доведено, що зараз триває активний процес оптимізації наявної системи
дизайн-освіти в умовах, що склалися, а це означає, що попереду – багато цікавих трансформацій, які нівелюють
звичні навчально-педагогічні стереотипи і приведуть до якісно іншого рівня організації навчального процесу,
зокрема й викладання комп’ютерних дисциплін. На основі результатів дослідження (зокрема, висновків із власної педагогічної діяльності) запропоновано актуальну, на думку авторки, модель віддаленої роботи зі студентами з вивчення комп’ютерного дизайну з урахуванням предметної специфіки і технологічних інновацій. Основні
аспекти оптимізованого навчального підходу представлено у вигляді інфографіки.
Ключові слова: комп’ютерний дизайн, дистанційне навчання, дизайн-освіта, електронний інструментарій,
інноваційні технології, навчальний формат.

Вступ. Проблема ефективного викладання комп’ютерних дисциплін для студентів вищих навчальних
закладів дизайнерських спеціальностей набула особливого значення в умовах різних форм дистанційного навчання – вимушеного запобіжного заходу, рекомендованого в карантинних обмеженнях, запроваджених у країнах світу цього року. Крім того, на тлі динамічного розвитку інноваційних технологій методика
вивчення комп’ютерного дизайну вимагає прогресивних підходів, орієнтованих на нові можливості організації навчального процесу. Саме тому актуальність представленої теми беззаперечна.
Так, об’єктом даного дослідження є навчальний процес, предметом – прийоми і методи оптимізації дистанційного викладання комп’ютерного дизайну.
Загальним питанням підвищення комп’ютерної грамотності студентів у галузі дизайн-освіти присвячено
кілька вітчизняних наукових праць: автори О. Швець, Ю. Бочар, І. Цідило, М. Козяр, Ю. Фещук та інші.
Більш активно вивчалися аспекти інформатизації освіти загалом, результати чого представлені в публікаціях В. Бикова, І. Ставицької, Т. Тарнавської, І. Старенького, Л. Сігаєвої й інших. Крім того, у хопроцесі
дослідження доцільно було звернутися до закордонного досвіду (роботи М. Патру, Є. Хвілон, Г. Перратон, Дж. Сімон та інших). Але всі зазначені дописи здебільшого не стосувалися практичних рекомендацій
щодо ефективності засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок із комп’ютерного дизайну
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студентами за дистанційного навчального формату. Натомість автори обмежувалися оглядом відповідного
програмного забезпечення, поетапним аналізом творчого процесу, пов’язаного з конкретними проєктними
завданнями, та результатів означеної діяльності, описом курсів комп’ютерного проєктування, упроваджених до програм підготовки дизайнерів, а також зосереджувалися на вивченні місцевого досвіду з освітніх
методик, зіставленні традиційної та дистанційної форм навчання, зокрема й у різних навчальних закладах
та країнах (Патру, Хвілон, 2002).
Так, О. Швець у своїй статті здійснила огляд вітчизняних та закордонних освітніх закладів, що готують
фахівців у різних галузях дизайну. Відповідно до принципів діяльності цих авторитетних навчальних осередків авторка визначила основні пріоритетні напрями сучасної професійної підготовки дизайнерів. Серед
таких – розвиток «навичок і вмінь дослідницької діяльності, а також уяви, фантазії, асоціативного, просторового та образного мислення; вміння творчо використовувати знання та навички з інших дисциплін
(композиції, малюнка, креслення, живопису тощо) для реалізації проєкту; використання комп’ютерних
технологій для розроблення та подачі дизайнерської ідеї; комунікабельності, готовності до самоосвіти»
(Швець, 2015: 369). Проте особливості викладання саме комп’ютерної графіки для студентів дизайнерських
спеціальностей, про що йшлося у темі статті, не були розкриті повною мірою.
Ю. Бочар після дослідження закордонного досвіду підготовки фахівців у галузі комп’ютерно-графічного
дизайну дійшла висновку, що перелік дисциплін, упроваджених до навчального процесу Canadore College,
Reeves College та FZD Studio, майже на 50% відповідає змістовому наповненню однієї з дисциплін паралельного українського освітнього закладу – редакційно-видавничим системам (Бочар, 2016). Інакше кажучи, відмінність методик полягає в комплексному підході до створення робочих навчальних програм в Україні, коли
одна дисципліна може включати розділи, що містять завершений цикл дизайн-діяльності відразу кількох
видів (наприклад, розроблення вебпродукції, верстки поліграфічних видань, статичної й анімаційної графіки тощо). Натомість навчальні предмети в закордонних закладах освіти вузькоорієнтовані і передбачають
відокремлене вивчення кожного процесу дизайн-проєктування: верстки друкованої продукції, ілюстрування
обкладинок чи створення реклами тощо.
І. Цідило у своїй публікації про роль інформаційних технологій у професійній підготовці дизайнера слушно зазначила, що «навчальний предмет «Комп’ютерне проєктування» повинен відображати сучасний стан
розвитку інформаційних технологій і результат безперервного вдосконалення дизайн-освітнього простору,
водночас забезпечувати інтеграцію загальнохудожніх і професійних знань майбутнього дизайнера» (Цідило,
2008: 158). Але означене дослідження, яке стосується висвітлення досвіду роботи конкретного навчального
закладу – відділення «Дизайн» Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, було
презентовано у вигляді опису робочої програми з дисципліни «Комп’ютерне проєктування» без об’єктивних
узагальнень та наукових результатів, що звузило його наукове значення.
Cтатті Т. Тарнавської, І. Ставицької, І. Старенького та Л. Сігаєвої пов’язані з інформатизацією освітнього процесу і розкривають її сутність із різних поглядів. Та загалом ці автори одностайні в переконанні, що
сучасна освіта в Україні повинна розвиватися в напрямі популяризації інформативно-комунікативних технологій для всіх навчальних цілей без винятку.
У процесі дослідження також були розглянуті дотичні до даної проблеми роботи у форматі навчального
посібника (автори О. Анісімов, В. Вишнівський, М. Гніденко, Г. Гайдур, О. Ільїн та інші), у яких висвітлюються основні технічні положення дистанційного навчання в загальному значенні та шляхи його вдосконалення.
Проте, як бачимо, сегмент дистанційної дизайн-освіти і вивчення комп’ютерного дизайну зокрема залишаються осторонь вищевказаних тем, що визначає його наукову привабливість у контексті даного дослідження.
Основна частина. Мета дослідження полягає у формуванні ефективної навчальної моделі вивчення
комп’ютерного дизайну студентами вищих навчальних закладів, адаптованої до специфічних умов дистанційного навчання. Тому серед завдань можна зазначити аналіз освітньої ситуації в Україні, що склалася
в результаті запровадження різних форм віддаленого навчального процесу (на вибір ЗВО), вивчення відповідної фахової та навчально-методичної літератури, визначення недоліків застарілих навчально-методичних
підходів шляхом практичного тестування різних їхніх моделей тощо.
Результати. Комп’ютерні технології, які із часом стали невід’ємним складником сучасного навчального
процесу з усіх дисциплін без винятку, для викладання комп’ютерного дизайну є опосередкованим предметом вивчення через опанування відповідного програмного інструментарію, що передбачає обов’язкову
наявність комп’ютера. Цей факт визначає конкретні навчальні підходи і вимагає більш досконалої технічної
підготовки як від здобувачів освіти, так і від організаторів навчального процесу. Адже якість засвоєння
нового матеріалу і виконаних завдань багато в чому залежить від технічного забезпечення, а надто в дистанційному (або онлайн) форматі.
Як слушно акцентувала у своїй статті І. Ставицька (Ставицька, 2012), нині інформаційно-комунікативні
технології активно впливають на навчально-виховний процес, оскільки змінюють схему передавання знань
і самі методи навчання, завдяки застосуванню комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування,
програмних і апаратних засобів, систем обробки інформації. Не менш важливим у даній ситуації є створення нових ефективних пристроїв надання та збереження знань (мультимедійні ресурси, електронні бібліотеки
й архіви, інформаційно-пошукові й інформаційно-довідкові системи тощо).
Крім того, потрібно зауважити, що володіння спеціалізованими програмними продуктами важливе і для
інших дизайнерських дисциплін фахового блока, оскільки проєктувальні процеси сучасної дизайнерської
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практики вже давно переведені в електронний формат. Так, у навчальному процесі виникає проблема повторів практичних завдань у контексті різних дисциплін. Це зумовлено ситуацією, коли викладачі комп’ютерних
дисциплін для більш ефективного засвоєння принципів роботи графічних редакторів часто пропонують студентам до виконання повноцінні проєкти (наприклад, макети поліграфічних видань) замість загострення
уваги на конкретних прийомах та методах роботи у відповідній комп’ютерній програмі. Хоча, як показує
практика, виконання окремих вправ, спрямованих на відпрацювання конкретних дизайн-прийомів за допомогою програмного функціонала, дають кращий результат.
Ю. Бочар порівнювала закордонну навчальну методику з вітчизняною та зауважила, що «підготовка фахівців у галузі комп’ютерно-графічного дизайну за кордоном відбувається більш вузько направлено
і навчальний заклад готує конкретного фахівця під безпосередні вимоги ринку праці» (Бочар, 2016: 303).
Це означає, що в нашій країні до педагогічного процесу цієї галузі висувається передусім вимога побудови
ефективної моделі комплексної фахової підготовки дизайнера, яка включає значний сегмент комп’ютерної
освіти. Окрім того, «український ринок освітніх послуг характеризується використанням інтегрованого
та системного підходів до навчання, у чому складність становить поєднання технічних навичок та творчості» (Цідило та ін., 2020). Тобто тут може стати у пригоді сучасний освітній тренд – STEAM-освіта, що, за
умови адаптації до специфіки підготовки дизайнерів, здатен вирішити проблему комплексного засвоєння
знань із різних дисциплін.
В основі даного навчально-методичного підходу – постановка практичного завдання, виконання
якого передбачає використання комплексних знань із природничих (Science) і технічних (Technology
and Engineering) наук, мистецтва (Art) і математики (Mathematics) (Старенький, 2019). Центральним
об’єктом водночас є саме завдання, а не викладач. У результаті STEAM-підхід, на думку експертів, дозволяє
виховувати у студентів гнучкість поглядів та критичне, практично орієнтоване мислення. Тобто використання даного методу в галузі дизайн-освіти завдяки гармонійному та логічному поєднанню технічних навичок
і креативності можливе підвищення освітнього творчого потенціалу, що сучасні вітчизняні науковці вважають актуальним (Цідило та ін., 2020).
Вищезазначений принцип можна легко адаптувати під специфічні вимоги дизайн-освіти, реалізувати складники поняття “STEAM” за їхнім головним призначенням у галузевих аналогах: природничі науки – в ергономіці, технічні – безпосередньо в комп’ютерних технологіях та інженерії, мистецький напрям – у художніх
дисциплінах та частково – у дизайн-проєктуванні, математичний – у конструюванні. Так, відходячи від класичного педагогічного підходу, що передбачає в навчальному процесі рух від простого до складного, ми можемо
спробувати протилежну модель – сформулювати комплексне проєктне завдання, дати можливість студентам
шляхом аналізу спростити його до примітивів, визначити всі формотворчі й образотворчі складники й інструменти їх реалізації. А потім уже працювати над цими складниками за допомогою навчального матеріалу відповідних дисциплін. Тут потрібно обов’язково зауважити, що такі завдання доцільні лише на старших курсах
бакалаврської підготовки, коли студенти вже мають теоретико-практичні основи з усіх базових навчальних
предметів, які дають можливість вільно орієнтуватися у проєктній практиці.
Отже, спираючись на вищезазначене, можна констатувати, що комп’ютерний дизайн як навчальна дисципліна нині є базовим етапом підготовки майбутнього фахівця і має визначальну роль у контексті сучасних інноваційних підходів дизайн-проєктування. Основними навчальними розділами означеної дисципліни
є вивчення відповідної термінологічної системи, програмних інтерфейсів та функціонала, а також комбінованих прийомів роботи з екранною графікою різних типів. Саме тому варто зосередитися на підвищенні
ефективності викладання комп’ютерного дизайну, в умовах дистанційного навчання зокрема.
Імовірно, що вивчення саме комп’ютерних дисциплін у віддаленому режимі має свої переваги, порівняно з переведенням у дистанційний формат інших навчальних курсів. Це проявляється насамперед
у невід’ємності комп’ютерного проєктування від комп’ютера як головного практичного навчального інструменту. Адже навіть у звичному, аудиторному форматі навчального процесу ця дисципліна викладається
у спеціалізованих лабораторіях, обладнаних мультимедійним та комп’ютерним устаткуванням із відповідним програмним забезпеченням.
Як свідчать приватні дослідження щодо якості й актуальності отриманих знань із комп’ютерних дисциплін у ЗВО, проведені серед сучасних дизайнерів-практиків молодого покоління, їхній рівень досить
низький (Швець, 2015). Адже багатьом із респондентів доводилося вивчати вагому частину необхідного
для практичної професійної діяльності програмного інструментарію самотужки. Вірогідно, зараз зазначена ситуація навряд чи суттєво покращилася, оскільки цьому перешкоджають щонайменше два суттєві
чинники. По-перше, через форс-мажорні обставини світового масштабу, у яких опинилася Україна загалом
і вітчизняна система освіти зокрема, великий пласт інформації студенти вимушені опановувати самостійно,
що є досить проблематичним. По-друге, упровадження програмних продуктів на світовому ринку стає дедалі активнішим, пропонує широкий вибір нового електронного інструментарію для дизайнерів, у результаті
чого комп’ютерні парки українських навчальних закладів часто відстають за своїми технічними параметрами, тим самим обмежують власні навчальні можливості.
Оскільки будь-яка форма дистанційного навчання передбачає створення спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, пристосованого до ведення інтерактивного навчального процесу на відстані,
то всі відповідні навчальні технології (комп’ютерні, мережеві, мультимедійні тощо) мають забезпечувати
максимальну доступність для всіх здобувачів освіти, незалежно від їхнього місця проживання й інших
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індивідуальних особливостей. Що стосується підготовки спеціалізованої технічної бази, то у форматі дистанційного навчання вона навіть спрощується через відсутність нагальної потреби в мультимедійному
устаткуванні лабораторії – його викладач замінює презентаційними можливостями власного комп’ютера
транслювати інформацію на загал під час проведення занять у прямому ефірі. Із цією метою використовуються такі програмні додатки й електронні платформи, як ZOOM, Google Meet, MOODLE та інші (3).
У результаті навчальний матеріал подається індивідуалізовано для кожного студента, що також має додаткові переваги: під час візуального сприйняття зникає проблема слабкозорості чи інших вад здоров’я здобувачів
освіти, незручної позиції споглядання, є можливість зробити екранний принт-скрін тощо.
Інакше кажучи, визначальним чинником якості освітнього процесу нині стає не фахово-педагогічний
рівень викладача, як це було раніше, а сумлінність студентів. Так, на перший план виходять самодисципліна
здобувачів освіти, їхня обізнаність у користуванні інтернет-мережею і готовність сприймати інформацію
дистанційно. Водночас віддалений контакт із викладачем, як показує практика, виконує здебільшого механічну супровідно-організаційну функцію в навчальному процесі, на відміну від колишньої провідної ролі.
Особливо яскраво цей факт позначається на стадії знайомства з новим предметом.
У результаті проведеного аналізу дистанційного способу опанування комп’ютерного дизайну зауважимо,
що, попри переваги віддаленого інтерактивного навчання (Дистанційна освіта; Distance Learning Solutions;
How to Choose), виникають декілька проблемних аспектів, пов’язаних із специфікою такої форми навчального процесу. Насамперед це стосується контролю за виконанням поточних і підсумкових практичних завдань,
оскільки у віддаленому режимі досить складно стежити за якістю етапів їх розроблення та самостійністю
виконання. Вирішення означеної проблеми полягає у впровадженні особливих умов розроблення контрольних вправ (викладач пропонує конкретний візуальний матеріал, на основі якого повинно виконуватися
завдання) та подання виконаних робіт (студент зобов’язаний, разом із кінцевим результатом своєї роботи
в потрібному форматі, зокрема у програмному, надіслати викладачеві 2–3 проміжні зображення відповідного творчого процесу). У разі необхідності використання студентами власних візуальних першоджерел
для розроблення проєкту варто додати до умов такого завдання обов’язкову вимогу завантаження разом із
готовою роботою всієї зображувальної сировини.
Що стосується організації точкового контролю якості засвоєних знань, то із цією метою доцільно проводити тестування у прямому ефірі, коли з кожним студентом працюють по черзі, надають йому короткі індивідуальні практичні завдання, позбавлені зайвого об’єму і спрямовані на перевірку володіння конкретними
прийомами роботи з комп’ютерною графікою.
Другим проблемним аспектом дистанційного вивчення комп’ютерного дизайну є відповідність робочої
навчальної програми дисципліни такому формату викладання. Тут варто звернути увагу на співвідношення
годин різних видів навчальної діяльності: лекції, практичні (лабораторні) заняття, самостійна (домашня)
робота. Як свідчить практика, для будь-якої форми дистанційного викладання оптимальним є збільшення
навчальних годин на користь практичних (лабораторних) занять завдяки самостійній роботі. Адже за таких
умов самостійне навчання для своєї результативності повинне максимально контролюватися і супроводжуватися поясненнями викладача, що фактично трансформує цей вид роботи у звичайне практичне заняття.
То ж відпадає потреба в робочій програмі дисципліни виділяти найбільшим блоком саме самостійну роботу
студента, на відміну від недавніх тенденцій, коли в контексті дизайн-освіти найоб’ємнішим був саме цей вид
роботи як основна форма навчання (Козяр, Фещук, 2008).
Отже, стає актуальним питання підготовки навчально-методичних матеріалів із дисципліни, адаптованих саме для дистанційної форми навчання: окрім електронних підручників та посібників, відеозаписи
пояснень нових тем та майстер-класів із виконання практичних завдань, електронні тематичні
презентації та навчальна інфографіка, візуальні
зразки, конспекти лекцій і алгоритми практичної
роботи в цифровому форматі тощо. До того ж для
викладання дизайнерських дисциплін візуальний
складник є найголовнішим. Усі зазначені матеріали повинні супроводжувати практично-навчальний процес для підвищення його ефективності,
підтримання інтерактивного контакту між викладачем та студентами.
Викладені у статті положення можна представити наочно у вигляді схематичної освітньої
моделі (рис. 1).
Висновки. Як свідчать реалії сьогодення,
дизайн-освіта в Україні, попри будь-які експерименти (вимушені чи заплановані) і на відміну від
закордонної освітньої практики, залишає у пріоритеті традиційний навчальний формат аудиторного спілкування викладача зі студентами.
Причиною, вочевидь, є низка аспектів: мистецьРис. 1. Модель ефективного онлайн-навчання
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ке спрямування даної освітньої галузі, що, через свою специфіку, вимагає особистого контакту творчого
наставника з вихованцями, навіть під час вивчення технічного проєктувального інструментарію; крім того,
варто зауважити психологічну налаштованість здобувачів освіти саме на безпосереднє взаємне спілкування
в аудиторії під час занять та поза її межами на дозвіллі; не менш важливою є також реалізація індивідуальних навчально-педагогічних підходів до кожного студента, що, на жаль, майже неможливе у віддаленому
навчальному форматі.
Проте, зважаючи на все зазначене у статті, можна констатувати, що дистанційне викладання комп’ютерного
дизайну – цілком реальний і досить ефективний процес за умови його адаптації до нового формату, а також
має деякі переваги. Тут прогресивність онлайн-навчання полягає в залежності предмета вивчення (дизайнерське програмне забезпечення) від комп’ютера як основного проєктувального засобу, що водночас є головним пристроєм для забезпечення віддаленого навчального процесу; у позбавленні закладу освіти від необхідності облаштування мультимедійних лабораторій відповідно до студентського контингенту; у спрощеній
доступності візуального навчального матеріалу для здобувачів завдяки технічним можливостям електронного інструментарію (багаторазовий перегляд відеопояснень теми в записі за потреби, фіксація зображення за
допомогою принт-скріну тощо) і усунення проблем, пов’язаних із вадами їхнього здоров’я.
Доповнити цей перелік можна шляхом застосування запропонованої навчальної моделі, орієнтованої на вирішення проблемних аспектів, пов’язаних із віддаленим навчальним форматом. Серед таких – відповідні корегування організації всебічного контролю за роботою студентів та робочих навчальних програм із дисципліни,
а також підготовка необхідних навчально-методичних матеріалів, адаптованих до дистанційного сприйняття.
Отже, варто зауважити, що потенціал дисципліни «Комп’ютерний дизайн» у разі викладання в онлайнформаті нині не вичерпаний. Для остаточного закріплення розуміння різних форм дистанційної освіти
в Україні потрібен час. Однак триває активний процес оптимізації наявної системи дизайн-освіти в умовах,
що склалися, а це означає, що попереду багато цікавих трансформацій, які нівелюють звичні навчальнопедагогічні стереотипи і приведуть до якісно іншого рівня організації навчального процесу, зокрема й викладання комп’ютерних дисциплін. І, якщо взяти до уваги все вищезазначене, абсолютно точно можна очікувати в подальшому впровадження найефективніших інновацій, протестованих у складних форс-мажорних
обставинах, уже до традиційного – аудиторного формату навчання.
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Adnotacja. Rozważono kosmopolityczne oznaki kultury tanecznej XXI wieku, tendencje rozwojowe od czasu powstania
profesjonalnej Akademii Tańca w Paryżu i blisko teraźniejszości. Przeprowadzono analizę głównych cech globalizacji
sztuki choreograficznej na przykładzie klasycznego teatru baletowego. Określono cechy wspólne i wyróżniające, ich cechy
w globalizacyjnych procesach kulturowych współczesności, wpływające na sztukę tańca; rozważono możliwości integracji
ukraińskich artystów choreografów w europejskim środowisku kulturalnym poprzez pewne wydarzenia i świadomość ich roli
w kształtowaniu światowych nurtów kulturowych. Poszerzono koncepcję funkcji sztuki choreograficznej w kształtowaniu
postrzegania kultury tanecznej we współczesnej nauce o sztuce. Przedstawiono również główne czynniki kosmopolityczne teatru
baletu klasycznego, przejawiające się na przełomie XX i XX wieku. W procesie badawczym zastosowano metody obiektywizmu,
historyzmu, analizy porównawczej i kulturoznawczo-artystycznej procesów choreograficznych współczesności. Jako wnioski
wskazano kosmopolityczny znak kultury tanecznej w przestrzeni artystycznej nowoczesności, który można zdefiniować w
następujących kategoriach: nowe czytanie archaistycznych poglądów na temat zachowania dziedzictwa klasycznego; kształtowanie
najnowszego światopoglądu postrzegania tańca każdego kraju w przestrzeni artystycznej nowoczesności. Kosmopolityczne
procesy postrzegania baletu klasycznego wyróżniają się wielonarodowością wiodących ośrodków baletowych na świecie,
wzajemną integracją tancerzy różnych szkół, obecnością pokrewnych tendencji do zachowania tradycji etnicznych, a jednocześnie
wpływów zewnętrznych, które znajdują odzwierciedlenie w ich repertuarze. Polityka repertuarowa zespołów baletowych i teatrów
narodowych jest ukierunkowana w taki sposób, że ma ogólną tendencję do łączenia w repertuarze klasycznego dziedzictwa sztuki
baletowej, baletów popularnych współczesnych i dzieł lokalnych (krajowych) choreografów-baletmistrzów. Dzięki rozwiniętym
technologiom (wideo-, tele- fiksacja, Internet) widzowie, podobnie jak tancerze i baletmistrzowie, mają możliwość szybkiego
dostępu do najciekawszych przykładów sztuki choreograficznej całego świata.
Słowa kluczowe: sztuka choreograficzna, teatr baletu klasycznego, kultura tańca, taniec, taniec klasyczny,
światopogląd kultury tańca, kosmopolityczne procesy baletu klasycznego.
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Abstract. It examines the cosmopolitan features of the dance culture of the 21’st century, the tendencies of its
development from the formation of a professional dance academy in Paris to the present day. The analysis of the main signs
of the globalization of choreographic art is carried out on the basis of the example of the classical ballet theater. Also defined
are the generalizing and distinguishing features of these, the signs of these in the global cultural processes of our time,
which have an impact on the art of dancing; and considered the possibility of full integration of Ukrainian choreographers
into the European cultural environment through certain events and through the awareness of the role of these events in
the formation of world culturally skilful trends. The ideas about the functionality of choreographic art have been expanded
regarding the formation of the perception of dance culture in modern art history. In addition, the main cosmopolitan factors
of classical ballet theater, which were manifested in the late 20’th and early 21’st centuries, are indicated. In the process of this
research, the methods of objectivity, historicism, comparative and cultural analysis of the choreographic processes of our
time were applied. The conclusions are the cosmopolitan sign of dance culture in the modern art space, which is confirmed
by the following categories: a new rethinking of archaistic views on the preservation of the classical heritage of dance,
the formation of a new perception of the dance experience of any country in the modern art space. These cosmopolitan
processes of perception of classical ballet are separated in the multi-ethnicity of the powerful ballet communities of the world,
in the mutual integration of dancers from various traditional schools, in the obviousness of general trends to preserve ethnic
traditions, and at the same time in external influences that are reflected in the repertoires of these collectives. The repertoire
policy of ballet corpse and national theaters is aimed at synthesizing the classical legacy of the art of ballet, ballets with
popular participants, and works by local (national) choreographers-ballet masters. Thanks to modern technologies (such
as video and television recording, the Internet), viewers, as well as dancers with directors, have the opportunity to quickly
and easily access the most interesting examples of choreographic art around the world.
Key words: choreographic art, classical ballet theater, dance culture, dance, classical dance, worldview of dance
culture, cosmopolitan processes of classical ballet.
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Анотація. Розглянуто космополітичні ознаки танцювальної культури ХХІ століття, тенденції розвитку від
часу становлення професійної Академії танцю в Парижі до сьогодення. Проведено аналіз основних ознак глобалізації хореографічного мистецтва на прикладі класичного балетного театру. Визначено спільні та відмінні риси,
їхні ознаки у глобалізаційних культурних процесах сучасності, що впливають на мистецтво танцю; розглянуті
можливості інтеграції українських митців хореографів у європейське культурне середовище через певні події
й усвідомлення їхньої ролі у формуванні світових культурно-мистецьких течій. Розширено уявлення про функцію
хореографічного мистецтва у формуванні сприйняття танцювальної культури в сучасній мистецтвознавчій науці.
Також окреслені основні космополітичні чинники театру класичного балету, що проявляються на межі кінця
ХХ – початку ХХІ століття. У процесі дослідження застосовано методи об’єктивності, історизму, порівняльний
та культурологічно-мистецький розбір хореографічних процесів сучасності. Як висновки позначено космополітичну ознаку танцювальної культури в мистецькому просторі сучасності, що можна визначити такими категоріями, як: нове прочитання архаїстичних поглядів на збереження класичної спадщини; формування новітнього
світогляду сприйняття танцю кожної країни в мистецькому просторі сучасності. Космополітичні процеси сприйняття класичного балету виділяються в мультинаціональність провідних балетних осередків світу, взаємна інтегрованість танцівників різних шкіл, наявність споріднених тенденцій до збереження етнічних традицій і водночас
зовнішніх впливів, що відображаються в їхньому репертуарі. Репертуарна політика балетних труп та національних театрів спрямована таким чином, що має спільну тенденцію до об’єднання в репертуарі класичної спадщини
балетного мистецтва, балетів популярніших сучасників і робіт локальних / національних хореографів-балетмейстерів. Завдяки розвиненим технологіям (відео-, телефіксація, Інтернет) глядачі, як і танцівники та балетмейстери, мають змогу отримати швидкий доступ до найцікавіших зразків хореографічного мистецтва всього світу.
Ключові слова: хореографічне мистецтво, класичний балетний театр, танцювальна культура, танець, класичний танець, світогляд танцювальної культури, космополітичні процеси класичного балету.

Вступ. Новітні технології та міжнародна інтегрованість діяльності людини, тісний взаємозв’язок культурно-мистецьких процесів суспільств змінюють відносини у світі, хореографічне мистецтво не може залишатись осторонь від цих процесів. Танець, як і будь-який інший вид мистецтва, підпадає під вплив спільноспрямованих суджень, змін, нових громадських утворень. Про такі чинники свідчить дослідження з історії
хореографічного мистецтва за останні більш ніж сто років. Як приклад можемо пригадати ґендерні питання
в балеті, зміни ставлення до перформативних форм танцю, використання нових технологій і аудіо-, відеоінсталяцій у сценографії вистав тощо.
Основна частина. Мета роботи – розглянути космополітичні ознаки танцювальної культури, а також
тенденції їхнього розвитку від часу становлення професійної Академії танцю в Парижі до початку ХХІ ст.
На перший план виступає доцільність аналізу основних ознак глобалізації хореографічного мистецтва на
прикладі класичного танцю. Також доречним є визначення спільних та відмінних рис, їхніх ознак у глобалізаційних культурних процесах сучасності; постає необхідність розглянути можливості інтеграції українських митців хореографів у європейське культурне середовище через певні події й усвідомлення їхньої ролі
у формуванні світових культурно-мистецьких течій.
Методологія дослідження полягає в застосуванні методів об’єктивності, історизму, порівняльному
та культурологічно-мистецькому аналізі хореографічних процесів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу мистецькі проєкти, їхні взаємодії і роль у хореографічному мистецтві України
зокрема та світу загалом. Метод об’єктивності й історизму надає змогу відстежити динаміку та перспективи
глобалізації хореографічного мистецтва. Порівняльний метод застосовується в дослідженні для виявлення
космополітичних ознак танцювальної культури у просторі культурно-мистецьких подій сучасності.
Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про функцію хореографічного мистецтва у формуванні повноцінного сприйняття танцювальної культури в сучасній науці культурологічного та мистецтвознавчого спрямування. Також проглядається в окресленні основних космополітичних чинників прояву процесів мистецького спрямування театру класичного балету, що проявляються на межі кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Результати та їх обговорення. Поширена думка, що належне виховання людини неможливе без самовиховання і культурно-мистецького зростання особистості, підкреслює загальну тенденцію розвитку певних
поглядів на сучасне мистецтво ХХІ ст. У його універсальності, у тому ж твердженні, і космополітичних
ознак усвідомлення, виховання сприйняття танцювальної культури у просторі сучасності.
Усвідомлення важливості збереження класичної спадщини балетного мистецтва не виключає ставлення до розвитку новітнього балету. Це насамперед заміна ролі чоловіка і жінки у класичних партіях балету, демократичне ставлення до расової та ґендерної приналежності в розподілі головних партій балетних
вистав, нове прочитання класичного балету з використанням багатьох новітніх популярних стилів танцю.
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Стираються міждержавні ознаки класичного та сучасного балету. Нові творчі вирішення формуються інтернаціональними командами, де головним чинником є індивідуальність митця, а не його національність чи
ґендерне питання.
Класичний балет почав формуватись на межі ХVI–ХVIІ ст. (Худеков, 2009: 358). І в цей час був привілейованим видом мистецтва, доступним лише придворній знаті, популяризувався в середовищі аристократів.
У Франції в період правління короля Людовика XIV мода на балет сягає свого піка. Сам «король-сонце»
є виконавцем танцювальних варіацій у балетах П’єра Бошана. У березні 1661 р. він же засновує Королівську
академію танцю, що стала основою класичної школи танців, яка дотепер є показовим зразком для вивчення хореографічного мистецтва (Худеков, 2009: 376). Директором Академії танцю було призначено П’єра
Бошана (Pierre Beauchamp), що мав титул автора і керуючого балетом при дворі короля. Важливий той факт,
що парламент Франції підтвердив право на існування Академії танцю, тим самим визнав, що театральний
танець має вважатись благородним великосвітським дійством. Перші академіки танцю при дворі короля
відразу були прирівняні у правах до офіцерів королівської армії (Худеков, 2009: 377). Із часом балет стає
важливою частиною у виставах оперних театрів, які зазвичай утримувались коштом королівських династій
і залишались у кураторстві знаті.
У другій половині ХVIІІ ст. балетне мистецтво набуває нового піка популярності в європейських країнах.
На передній план виходить ціла низка митців: Жорж Новер, Джон Уівер, Жан Доберваль, Сальвадор Вигано
й інші. Згадані митці здійснили масштабний поворот у засобах застосування танцю у сценічному дійстві.
Виголошені ними принципи геть змінили погляди на балетне мистецтво, сприяли поширенню балету на всіх
європейських сценах (Худеков, 2009: 413). Таким чином в балетному мистецтві проявляються перші ознаки
космополітки. Та все ж балет ще довгі роки був під безпосереднім впливом монархій Європи, і така ситуація
зберігалась аж до початку ХХ ст.
Балет, який зробив перші кроки своєї популярності в оточенні вищого класу, а згодом опанував середовище буржуазії, студентства, простих міщан, у ХХ ст., урешті, стає доступним для широких мас населення.
Новим проривом у філософії сприйняття балетного театру можна сміливо назвати діяльність Сергія Дягілєва – реформатора театрального балетного мистецтва, антрепренера, засновника “Ballets russes” у Парижі на
початку ХХ ст., а згодом засновника власної балетної трупи у Франції “Russian Ballet Diaghilev”. Тонке відчуття сучасних тенденцій дозволило йому відкрити світу плеяду молодих балетмейстерів: Вацлава Ніжинського, Броніславу Ніжинську, Леоніда М’ясіна, Михайла Фокіна, Сержа Лифаря, Джорджа Баланчина (Худеков,
2009: 320–336). Їхня творча діяльність продовжувалась і після завершення співпраці з С. Дягілєвим у Європі
й Америці. Броніслава Ніжинська приїздить в Україну, де створює школу класичного танцю, що існувала до
Жовтневої революції 1917 р. (Плахотнюк, 2016: 89–90). Як зазначає дослідниця творчості С. Дягілєва Наталія
Чернишова-Мельник, «балет Дягілєва здійснив за життя його творця і натхненника багаторічну тріумфальну
ходу світом, залишився в пам’яті людей як одна із красивіших легенд ХХ ст. На щастя, вона жива й сьогодні. У країнах Європи, Азії, Америки, Австралії широко святкували століття балетної трупи Сергія Дягілєва»
(Чернышова-Мельник, 2011: 467–468). Балет С. Дягілєва можна лише умовно назвати «російським», бо самі
балети створювали представники різних країн світу. З огляду на творчий потенціал митців, із якими він товаришував, їх було залучено до його творчих проєктів, через них завдяки балетному мистецтву С. Дягілєв об’єднав
окремі світи класичного балетного мистецтва. У ті часи художниками декорацій і костюмів випало бути таким
постатям із світовими іменами, як: Леон Бакст, Олександр Бенуа, Пабло Пікассо, Андре Дерен, Коко Шанель,
Анрі Матісс, Наталя Гончарова, Михайло Ларіонов, Наум Габо, Антуан Певзнер. Авторами музики балетів
були композитори Ріхард Штраус, Ерік Саті, Моріс Равель, Сергій Прокоф’єв, Клод Дебюссі, Ігор Стравінський (Лифаль, 1993: 208–246). І тут знову вбачаємо тенденцію до розвитку космополітизму (приналежності
балету до всього людства) над всіма іншими соціальними зв’язками, культурними цінностями та традиціями.
Після смерті С. Дягілєва його трупа розпадається, більшість артистів залишаються працювати в Європі
й Америці в національних та незалежних танцювальних компаніях.
Ще одним чинником зростання космополітичних процесів у класичному балеті стають суспільно-політичні події початку ХХ ст., а саме більшовицький переворот у Росії, Перша та Друга світові війни.
Прихід більшовиків до влади в Російській імперії спонукав цілу низку діячів російського імперського
балету іммігрувати в Європу, Америку, де вони відкривали балетні школи, створювали балетні компанії.
Військові події обох світових війн не дозволили трупам, що були на гастролях, навіть повернутись у власні
країни. Траплялось так, що вони залишались у чужій стороні або змушені були емігрувати в Латинську
Америку, США, Канаду, де створювали осередки балетного мистецтва. Вагомим чинником децентризму
балетного мистецтва, на подив, стала та сама «залізна завіса» Радянського Союзу, це пояснює ті випадки,
коли провідні танцівники театрів СРСР не поверталися з гастролей, ризикували своїм життям. І вже в інших
країнах світу, які вони обрали для свого проживання, ставали творцями національних осередків балету.
Таким чином культура класичного балету стала поширюватися і розвиватися у країнах, які раніше не
мали професійних шкіл і танцювальних труп, не мали своєї виконавської школи.
Загальновідомий факт, що створені таким чином нові школи і трупи не прагнули до ідентифікації із традиційними школами балету, а навпаки: на фундаменті класичного балету шукали свій новий стиль, спрямованість у техніці виконання, прагнули синтезу мистецтв і хореографії.
Яскравий приклад – діяльність в Америці Джорджа Баланчина (Георгій Баланчивадзе), грузин за погодженням, вихованець російської школи балету, як балетмейстер сформувався на європейських традиціях
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в балетній трупі Сергія Дягілєва. Він започаткував сучасний неокласичний балет, додав до танцю швидкість, витонченість класичного руху в поєднанні з модерновими техніками танцю, перетворив його на максимально музичний, змістив акцент на дрібну техніку і подовжив лінії класичних поз. Також йому вдалося
повернути на балетну сцену чистий танець, що був відсторонений на другий план сюжетними, драматургічними балетами (Трускиновская, 2010: 264–267).
У ХХ ст. у світі балету постають видатні діячі хореографічного мистецтва, творчість яких стає надбанням цілого людства.
Моріс Бежар є одним із фундаментальних діячів в історії танцю XX ст., бо естетичних заборон для майстра не існувало, як не існувало і «небалетних» тем, він винайшов свій неповторний хореографічний стиль,
що посів гідне місце серед кращих зразків світового балетного мистецтва (Бежар, 1989).
Ролан Петі – представник Франції і водночас вагома постать світового значення в балетному мистецтві;
автор понад п’ятдесяти балетів, які створені ним у театрах Англії, Італії, Німеччини, Канади, Куби, Росії, що
вирізняються його авторською стилістикою і різноманітністю хореографічної лексики. Також його мистецькі
погляди були відкриті для творчої співпраці як з авангардистами, так і із представниками реалізму. Щирість
почуттів та кохання до своєї дружини Зізі Жанмер спонукали його творити цілі балети, як-от «Кармен», що
став світовим надбанням хореографічного мистецтва. Згодом, коли вона стала співачкою, створював для неї
музичні шоу, що вирізняються своєю винятковою оригінальністю, почуттям витонченого смаку, чіткістю
танцювальних ліній у виконанні класичними танцівниками на естраді (Чистякова, 1977). Тим самим показав, що розважальні танцювальні шоу-програми можна і треба виконувати на високому професійному рівні.
Цей список діячів класичного балету можна продовжувати ще довго, можна відзначати, що діяльність
та реформаторські погляди щодо балету яскравих провідних діячів танцю ХІХ – початку ХХ ст. привели до
того, що вже в середині ХХ ст. балетне мистецтво стає інтернаціональним, без виражених етнічних ознак тієї
чи іншої країни, без чіткого чи опосередкованого впливу центрів, як це було на початку формування цього виду
хореографічного мистецтва в ХVІI ст. в Італії та Франції, у період розквіту романтизму кінця ХІХ – початку
ХХ ст. в Російській імперії. Балетне мистецтво сучасності послідовно позбувається домінування застарілих традицій, балетмейстери прагнуть створювати свій власний неповторний стиль і розуміння танцю. Відповідно і глядач формує новітнє сприйняття балетного мистецтва, де головним стає не пасивне споглядання танцювальних
па, а співпереживання, а іноді співтворення, усвідомлення важливості свого бачення світу через творчість митця.
Отже, балет ХХІ ст. характеризується створенням великої кількості незалежних та по-різному виражених авторських балетних труп, попри те, і далі існують і розвиваються національні театри опери і балету.
Так, створюються нові театри балету у країнах, що раніше не мали балетної традиції сценічного мистецтва.
Балетний театр початку ХХІ ст. формує вже нового споживача – глядача широких демократичних та ліберальних поглядів. На відміну від попередніх віків, коли балет уважався розвагою лише аристократії та вищих
заможних верств суспільства. Під впливом суспільно-політичних та історичних подій у світі впродовж
ХХ ст. балетний театр стає загальнодоступним та популярним. Змінюються форми, стилістика, змістовність,
на відміну від радянського реалізму та західного абстрактного танцю. Нині балетний театр відходить від
своєї позиції ексклюзивного мистецтва і стає доступним, але зберігає функцію високоестетичного виду мистецтва. Вистави відбуваються на відкритих майданчиках, площах міст, інколи і на стадіонах, відбувається
їх телевізійна трансляція, тиражуються записи балетів на відеоносіях. Отже, балет стає загальнодоступним
для всієї громади незалежно від приналежності до тієї чи іншої соціальної чи етнічної групи.
Відбуваються зміни в освітніх процесах класичних балетних шкіл: якщо раніше кар’єра танцівника або
артистки балету зосереджувалась на їхніх тісних відносинах із владою (Яковлева, 2017), то тепер набір
учнів у хореографічні школи, училища (отже, і їхні випускники) належить більше соціуму, а не конкретному утримувачу-меценату. Нові школи танцю стають доступними для талановитої молоді будь-якого
статусу і походження. Вагомим досягненням сучасності є подолання найгостріших проблем минулих століть, зокрема й расової дискримінації. Нікого вже не здивує темношкіра виконавиця в образі «Білого Лебедя» чи афроамериканці балетної трупи Елвіна Ейлі (Плахотнюк, 2016), або темношкірі солісти в балеті
Джорджа Баланчина (Чистякова, 1977). Міняються погляди на ґендерні питання: виникли чоловічі балетні
трупи, що танцюють на пуантах. Спостерігається зміщення акцентів та нове сприйняття балетів класичного репертуару. Заміна головної виконавиці партії солістки балету «Болеро» Моріса Бежара на танцівника
не дивує, а навпаки, викликає захоплення універсальністю почерку балетмейстера (Трускиновская, 2010).
Усе це робить балетне мистецтво космополітичним і загальнодоступним.
Яскравим представником космополітичних тенденцій розвитку класичного танцю в Україні є Раду
Поклітару (Українська культура, 2013). Недарма його називають головним провідником сучасного танцю
та балетної режисури, що точно і тонко переосмислює критерії класичного балету та ролі танцівників в ньому. Його творчість вирізняється не тільки абсолютним творчим підходом до постановок, відданістю хореографічному мистецтву, а й новітнім трактуванням класичної балетної спадщини, новим поглядом на використання декорацій, костюму. Раду Поклітару пропонує своє бачення танцю, своє прочитання музичного
матеріалу, тим самим створює свій гімн вільного, чистого танцю, що позбувається кліше, нашарувань віків.
Він уміло розкриває класичний сюжет засобами сучасної хореографії, робить його актуальним, зрозумілим
«ровесником» молодого покоління, уміло розставляє акценти на повсякденні проблеми, надає свої відповіді
і водночас ставить питання, що потребують від глядача осмислення, бути співавтором побаченого. Творчість
митця пронизана оптимізмом, розумінням сучасного хореографічного мистецтва, потребою в його розвитку
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та знаходження нових інтерпретацій, що стають зрозумілими і цікавими для всіх. Раду Поклітару говорить:
«У мистецтві не повинно бути монополії. Мистецтво має бути різним» (Українська культура, 2013: 74).
Висновки. Отже, космополітичну ознаку танцювальної культури в мистецькому просторі сучасності
можемо визначити такими категоріями. Космополітичні процеси сприйняття класичного балету. Мультинаціональність провідних балетних осередків світу, взаємна інтегрованість танцівників різних шкіл, наявність
споріднених тенденцій до збереження етнічних традицій і водночас зовнішніх впливів, що відображаються
в їхньому репертуарі. Репертуарна політика балетних труп та національних театрів спрямована таким чином,
що має спільну тенденцію до об’єднання в репертуарі класичної спадщини балетного мистецтва, балетів
популярніших сучасників та робіт локальних (національних) хореографів-балетмейстерів. Завдяки розвиненим технологіям (відео-, телефіксації, Інтернет) глядачі, як і танцівники та балетмейстери, мають змогу
отримати швидкий доступ до найцікавіших зразків хореографічного мистецтва всього світу. Як результат
у митців розширюються можливості швидкої і продуктивної організації власне гастрольної діяльності, продажу свого творчого продукту, щодо розповсюдження та демонстрації своїх балетів, хореографічних вистав,
творів, перформенсів у різних світових театрах та сценічних просторах.
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ISTOTA EKONOMICZNA I INSTYTUCJONALNE ZASADY ROZWOJU RYNKU MIĘSA:
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Adnotacja. Celem artykułu jest zbadanie i uzasadnienie teoretycznych podstaw rozwoju rynku mięsa i produktów
mięsnych oraz sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem specyfiki branżowej i terytorialnej. Metodyka. Badanie
opierało się na ogólnych metodach poznania: indukcyjnym i dedukcyjnym, historycznym, systemowo strukturalnym i
porównawczym, modelowaniu oraz abstrakcyjnie logicznym. Wyniki. Badanie wykazało, że rynek mięsa i produktów
mięsnych powinien być postrzegany jako złożony system instytucjonalny (struktura), w którym działa zbiór obiektywnych
praw, podmiotów, różnych towarów i usług, które są wytwarzane w różnych branżach i obszarach działalności, które są
ekonomicznie powiązane w jednej przestrzeni rynkowej, i jako system interakcji rynkowych czynników ekonomicznych,
które powstają na podstawie podaży i popytu, i jest uważany za jeden z segmentów holistycznego rynku żywności.
Ocena funkcjonowania krajowego rynku mięsa i produktów mięsnych jako dużego segmentu rynku rolno-spożywczego
prowadzi do wniosku, że nie można w pełni prześledzić ani jednego znaku rozwiniętego rynku jako złożonego systemu
produkcyjno-gospodarczego. Oryginalność/nowość naukowa. Jako element nowości naukowej zwracamy uwagę na
znaczenie w kształtowaniu rynku rolno-spożywczego, rynku mięsa i produktów mięsnych, jako jednego z najważniejszych
segmentów instytucjonalnych rynku rolno-spożywczego i rynku rolnego jako całości, który jest szczególnym
instytucjonalnie ekonomicznym obszarem manifestacji stosunków gospodarczych i mechanizmów koordynacji rynku
między podmiotami rynku (producentami i konsumentami) w kwestii harmonizacji ich interesów gospodarczych.
Ustalono, że funkcjonowanie i rozwój rynku mięsa i produktów mięsnych jest bezpośrednio związano z wydajnością
produkcji mięsa, jego konkurencyjnością, wzrostem dochodów ludności. A mianowicie, warunków instytucjonalnych,
które określają stan i dynamikę składników mechanizmu rynkowego. Wartość praktyczna/znaczenie. Z praktycznego
punktu widzenia podstawową pozycją jest tworzenie charakterystycznych cech rozwiniętego rynku mięsa i produktów
mięsnych, które naszym zdaniem zwiększą i przyczynią się do odtworzenia produkcji produktów zwierzęcych.
Słowa kluczowe: rynek mięsa, rynek żywności, istota gospodarcza, popyt, podaż, podmioty gospodarcze.
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Abstract. The purpose of the article is to study and substantiate the theoretical foundations of the development
of the meat and meat products market and ways to solve them, taking into account industry and territorial characteristics.
Methodology. The research was based on general theoretical methods of cognition: inductive and deductive, historical,
systemic, structural and comparative analysis, modeling, and abstract logical. Results. The study found that the market for
meat and meat products should be considered as a complex institutional system (structure), where a set of objective laws,
subjects, various goods and services operates, which is produced in different industries and spheres of activity, economically
connected in a single market space and how the system of interaction of market economic agents, which are formed on
the basis of supply and demand, and is considered as one of the segments of the integral food market. An assessment
of the functioning of the domestic market for meat and meat products as a large segment of the agri-food market leads to
the conclusion that not a single sign of a developed market as a complex production and economic system can be fully
traced there. Originality/scientific novelty. As an element of scientific novelty, we note the importance in the formation
of the agri-food market, the market for meat and meat products, as one of the most important institutional segments
of the agri-food market and the agrarian market in general, is a special institutional and economic sphere of manifestation
of economic relations and mechanisms of market coordination between market entities (producers and consumers) in
the issue of reconciling their economic interests. It has been established that the functioning and development of the meat
and meat products market is directly related to the efficiency of meat production, its competitiveness, and the growth
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of incomes of the population. That is, those institutional conditions that determine the state and dynamics of the components
of the market mechanism. Practical value/significance. From a practical point of view, the fundamental provision is
the formation of characteristic features of a developed market for meat and meat products, which, in our opinion, will
increase and contribute to the recreation of animal husbandry production.
Key words: meat market, food market, economic essence, demand, supply, economic entities.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ИНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Людмила Мамчур
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и международной интеграции
Национального научного центра «Институт аграрной экономики» (Киев, Украина)
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Аннотация. Целью статьи является исследование и обоснование теоретических основ развития рынка мяса
и мясопродуктов и путей их решения с учетом отраслевых и территориальных особенностей. Методика. Исследование основывалось на общетеоретических методах познания: индуктивному и дедуктивному, историческому, системно-структурному и сравнительного анализа, моделирования, абстрактно-логическом. Результаты. За
результатами исследования, установлено, что рынок мяса и мясопродуктов следует рассматривать как сложную
институционную систему (структуру), где действует совокупность объективных законов, субъектов, разных
товаров и услуг, что производятся в разных отраслях и сферах деятельности, экономически связанных в единственном рыночном пространстве, и как систему взаимодействия рыночных экономических агентов, которые
формируются на основе спроса и предложения и рассматриваются одним из сегментов целостного продовольственного рынка. Оценка функционирования отечественного рынка мяса и мясопродуктов как крупного сегмента
агропродовольственного рынка приводит к выводу, что на нем в полной мере не прослеживается ни одного признака развитого рынка как сложной производственно-экономической системы. Оригинальность/научная новизна.
Как элемент научной новизны отметим важность в формировании агропродовольственного рынка рынка мяса
и мясопродуктов как одного из важнейших институционных сегментов агропродовольственного рынка и аграрного рынка в целом, что является особенной институционно-экономической сферой проявления экономических
отношений и механизмов рыночной координации между субъектами рынка (производителями и потребителями)
в вопросе согласования их экономических интересов. Установлено, что функционирование и развитие рынка мяса
и мясопродуктов непосредственно связанны с эффективностью производства мяса, его конкурентоспособностью,
ростом доходов населения. То есть тех институционных условий, которые определяют состояние и динамику
составляющих рыночного механизма. Практическая ценность/значимость. С практической точки зрения принципиальным положением есть формирование характерных признаков развитого рынка мяса и мясопродуктов, которые, по нашему мнению, повысят и будут способствовать воссозданию производства продукции животноводства.
Ключевые слова: рынок мяса, продовольственный рынок, экономическая сущность, спрос, предложение,
экономические субъекты.

Введение. В настоящее время в решении проблем перехода аграрного сектора экономики на путь устойчивого развития в условиях евроинтеграционных процессов возникают новые условия, ограничивающие
или изменяющие возможности развития отдельных отраслей агропромышленного комплекса как неотъемлемой части любой экономики. Особенную актуальность приобретают процессы, связанные с развитием
рынка мяса и мясопродуктов, направленные на освоение инноваций, способных обеспечить обновление
его технической, технологической, организационной, видовой и функциональной составляющей и получение новых конкурентных преимуществ. В условиях децентрализации власти рынок мяса и мясопродуктов может стать одним из ключевых элементов любой региональной экономической системы не только как
система продовольственной безопасности, но и как основа большей части экономических процессов. Уже
сегодня можно говорить о ведущей роли аграрного сектора экономики, которая определяет приоритеты развития региональных экономических систем в условиях евроинтеграционных процессов. Рынок мяса и мясопродуктов является важнейшей частью агропродовольственного рынка и одним из самых крупных его сегментов как по емкости, так и по числу участников. Ситуация, которая сложилась, диктует актуальность
и необходимость решения множества заданий, связанных с эффективным функционированием и последующим развитием рынка мяса и мясопродуктов.
Основная часть. Проблемам эффективного функционирования рынка мяса и мясопродуктов посвящены
научные работы таких отечественных ученых: В.Я. Месель-Веселяка (2011), М.В. Зубца (2011), О.В. Мазуренко (2008), П.Т. Саблука (2011), конкурентоспособностью предприятий мясной промышленности занимался В.И. Емцев (2011), состоянием мясоперерабатывающей промышленности – В.О. Янков (2010), проблемами развития производственного потенциала мясоперерабатывающих предприятий – Ю.П. Подухович
(2012). В то же время, невзирая на ценность проведенных исследований, отдельные вопросы, связанные
с функционированием и развитием как самого рынка, так и его последующего изучения, не изучены.
Особенное значение эти вопросы приобрели после вступления Украины в СОТ и подписания ассоциации
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с ЕС и углубления конкуренции на мировом рынке мяса. Поэтому целесообразность последующих исследований и разработка предложений относительно развития рынка мяса не вызывает сомнения.
Целью статьи является исследование и обоснование теоретических основ развития рынка мяса и мясопродуктов и путей их решения с учетом отраслевых и территориальных особенностей. Основным заданием, выходя из поставленной цели, является рассмотрение и анализ теоретических аспектов формирования
и развития рынка мяса, проведение исследования экономической ситуации и выявление тенденций развития
рынка мяса и мясопродуктов как составляющей агропродовольственного рынка.
Развитие сельского хозяйства Украины, в связи со вступлением в Мировую организацию торговли и подписанием ассоциации с Европейским Союзом, приобретает качественно другой характер, что вызвано в значительных мере новыми институционными факторами, среди которых – усиление международной конкуренции на
рынке продовольствия, повышение иностранных инвестиций в ключевые отрасли аграрного сектора экономики,
изменение условий ведения хозяйства и др. Потребление населением многих видов продуктов питания находится ниже научно обоснованных медицинских норм, в большей мере это касается продукции животноводства,
частица импортной продукции которой в формировании продовольственных ресурсов неуклонно растет.
Рынок мяса и мясопродуктов является важнейшей частью продовольственного рынка развитых стран.
Это один из самых крупных его сегментов как по емкости, так и по числу участников. Общепризнанно, что
от эффективности функционирования этого сегмента продовольственного рынка в значительной мере зависит уровень жизни населения и продовольственная безопасность страны (региону).
Нестабильная динамика производственных показателей функционирования рынка мяса и мясопродуктов, что наблюдается в последние годы, с одной стороны, а из другой – влияние импорта на рынок
мяса и мясопродуктов обусловливают необходимость поиска путей совершенствования и последующего
развития рынка мяса и мясопродуктов как на общегосударственном, так и на региональных уровнях.
Мировая практика досказала, что наиболее эффективной формой организации общественного производства
является рыночная система ведения хозяйства, поскольку она позволяет с наименьшими расходами решать
поставленные перед обществом проблемы (Онисько, Біттер, Баховський, 2002). Поэтому для большинства развитых стран мира рынок стал специфической формой экономических отношений между разными хозяйничающими субъектами. Экономическая жизнь общества, которое основывается на принципах и закономерностях
развития рынка, называется рыночной экономикой (Мочерний, Єрохін, Каніщенко, 1997).
Как известно, рыночная экономика является сложной институционной системой, в которой формируются и функционируют значительное количество разнообразных институционных структур, которые взаимодействуют на фоне разветвленной системы рыночных институций, или же сформированных «правил игры»,
и объединяются единственным понятием – рынок.
Дефиниция «рынок» многогранная, достаточно трудно охарактеризовать его однозначно, что вызвано по
мере развития общественного производства.
Как утверждает автор, рынок – испытанная временем саморегулирующая, в том числе институционально
насыщенная и организованная система, что довела свою высокую экономическую эффективность. Его возникновение и развитие предопределены общественным делением труда и предоставлением свободы действий производителям во взаимном обмене продукцией. Рынок играл неодинаковую роль на разных этапах
своего развития. Сначала он утверждался как неотъемлемый компонент товарного производства, сегодня
же – это основная форма функционирования экономики. В развитых странах рынок с его механизмом саморегуляции решающим образом характеризует хозяйственную систему, общественное воссоздание в целом
(Мочерний, Єрохін, Каніщенко, 1997).
В экономической литературе встречаем разные определения рынка. В первую очередь следует выходить
с того, что рынок – это результат исторического развития общества, его хозяйственного опыта, эффективное мерило торгового производства, форма функционирования экономики, рынок рассматривался как базар,
место розничной торговли, рыночная площадь.
Автор считает, что под термином «рынок» следует понимать не какую-либо рыночную площадь,
а в целом всякий район, где отношения покупателей и продавцов свободны, цены легко и быстро выравниваются (Лагутін, Уманців, Щербакова, 2017). Как можно заметить, в данном толковании рынка сохраняется
его пространственная характеристика, что в исследовании приобретает основное значение, однако она не
исчерпывает и в последующем исследовании экономической сущности рынка добавляется новыми чертами
и характеристиками. В результате возникает новое понимание понятия рынка как институционной формы
товарного и товарно-денежного обмена.
Также важно акцентировать внимание и на том, что рынок – это институт не только товарного или денежного обмена, но и полет деятельности для субъектов рыночных отношений, а именно покупателей, которые
осуществляют покупку, с целью удовлетворения собственных потребностей, и продавцов, какие призваны
обеспечивать существующие потребности покупателей, этим самым обеспечивая собственные интересы, то
есть получение прибыли от предпринимательской деятельности.
Следует также подчеркнуть и то, что именно покупатели владеют большей «рыночной властью», именно
они диктуют спрос, принуждая продавцов учитывать их пожелание, что, в конечном счете, отражается на формировании рыночных цен. Однако это при условии эффективности функционирования рыночной системы.
Именно с учетом отмеченных особенностей Ф. Котлер и А. Маршалл рассматривают рынок, в частности первый – как совокупность покупателей (Котлер, 1993), второй – совокупность разных групп людей
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(Маршалл, 1993), которые вступают в тесные деловые отношения и заключают значительные операции по
поводу любого товара. Также А. Маршалл утверждал, что чем более совершенный рынок, тем сильнее тенденция до того, чтобы во всех его пунктах в одно и то же время за одну и ту же вещь платить одинаковую
цену (Маршалл, 1993).
Однако не можем согласиться с отмеченными определениями рынка через их неполноту, поскольку они
не охватывают всю совокупность субъектов рыночных отношений (производителей, потребителей и посредников), не включают отношения производства, распределения, потребления в сфере обращения.
В этом плане наиболее удачное является определение, данное рядом ученых, которые считают рынок
экономической категорией, которая объединяет совокупность конкретных экономических отношений и связей между покупателями и продавцами, а также торговыми посредниками по поводу продвижения товаров
и денег, что отображает экономические интересы субъектов рыночных отношений, что обеспечивает обмен
продуктами труда (Сажина, Чибриков, 2000).
Такой же мысли придерживается и О. Орлов, который под рынком видит сложную систему взаимоотношений производителей и потребителей, продавцов и покупателей, их хозяйственных связей, включая прямые многозвенные контакты при участии посредников.
К. Макконелл и С. Брю считают, что рынок – это инструмент или механизм, который возводит вместе
покупателей и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг (Макконелл, Брю, 1992).
Следует заметить, что большинство научных работников в трактовке дефиниции рынок использует такие
понятия, как инструмент, механизм, регулируемая система, что предусматривают по самой сути определенное вмешательство и необходимость регуляции рыночных процессов.
Сущность рынка также можно раскрыть, выходя из его функций, основными из которых является регулирующая, контролирующая, стимулирующая, интегрирующая и другие (рис. 1).
Следовательно, проведя анализ трактовок рынка, можно охарактеризовать рынок как сложную институционную систему экономических взаимоотношений, которая связывает между собой разные рыночные
субъекты (предприятия, население, государство), которые могут выступать как покупателями, так и продавцами на рынке.
Учитывая направление исследования, по нашему мнению, рынок мяса и мясопродуктов следует рассматривать как сложную институционную систему, где действует совокупность объективных законов, разных товаров и услуг, что производится в разных отраслях и сферах деятельности, экономически связанных
в единственном рыночном пространстве, и как систему взаимодействия рыночных экономических агентов,
которые формируются на основе спроса и предложения и рассматриваются одним из сегментов целостного
продовольственного рынка.
Научные работники ННЦ «Институт аграрной экономики» трактуют продовольственный рынок как
систему учреждений, методов и ресурсов осуществления обменных процессов, заданием которой является
координация и управление агропромышленным производством страны с целью обеспечения ее продовольственной безопасности и потребительских потребностей граждан (Присяжнюк, Зубець, Саблук, МесельВеселяк, Федоров, 2011).
В свою очередь, автор под субъектами рынка продовольствия рассматривает все категории сельскохозяйственных предприятий и хозяйств, предприятия пищевой отрасли, заготовительные организации, коммерческие структуры, оптовую и розничную торговлю, аграрные биржи и тому подобное (Саблук, 2000).
Конечной целью и заданием функционирования продовольственного рынка является обеспечение продовольственной безопасности, которая приобретает резонансный характер в каждом государстве. Так усиливаются
противоречия между наращиванием численности населения планеты и уровнем его обеспечения продовольственными ресурсами. По данным Международной организации из развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения (FAO), в последние годы все большая численность бедного человеческого сообщества
на разных континентах вынуждена ежедневно оставаться в конце дня голодной и полуголодной. Продовольственной безопасности можно достичь путем стимулирования самообеспечения страны и регионов продуктами
питания, с целью обеспечения продовольственной безопасности; создания условий достижения прибыльности;
обеспечения расширенного воссоздания, сориентированного на повышение жизненного уровня населения; создания условий перманентного использования достижений научно-технического прогресса и роста конкурентоспособности производства; формирования единственного экономического пространства государства и выхода ее
рыночных субъектов на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья (Лагодієнко, 2007).
Сложность в формировании эффективного продовольственного рынка заключается в: необходимости
достижения и сохранения здоровой конкурентной среды с одновременным обеспечением возможностей
внерыночного согласования действий субъектов рыночных отношений. Система продовольственного рынка – это сложное переплетение горизонтальных и вертикальных, отраслевых и региональных, структурных
и функциональных связей.
Выходя из того, что исследуемой отраслью экономики является аграрная, видим целесообразность
в дальнейшем употреблять определение «агропромышленный рынок».
Однако, прежде чем перейдем к самой сущности рынка мяса и мясопродуктов, следует уточнить его
место как в структуре агропродовольственного рынка, так и в системе рыночных отношений аграрной сферы. Прежде всего, следует обратить внимание на понятийный аппарат, который включает и определение
продовольственного рынка. Причем определение будет иметь двойной смысл: в одном случае речь идет об
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агропродовольственном рынке в целом,
а в другом – о его обособленной разновидности – региональным продовольственном рынке.
Рыночные отношения в аграрной сфере экономики включают совокупность
рынков, к основным составляющим которой разные авторы относят аграрный
рынок, агропродовольственный и сельскохозяйственный рынки. На рисунке
2 отображены, по нашему мнению, основные отличия между отмеченными рынками, а именно: агропродовольственным,
сельскохозяйственным и аграрным.
Говоря о целостности аграрного
рынка, можно сказать, что агропродовольственный рынок выступает сложной институционной системой, которая
объединяет совокупность разных рынков сельскохозяйственных продуктов
и продовольственных товаров, рыночных
субъектов, институты инфраструктуры.
Также можно сказать, что он выступает
специфическим механизмом взаимосвязи экономически самостоятельных субъектов ведения хозяйства.
В нашем же случае функциональными особенностями агропродовольственного рынка региона является обеспечение организационно-экономических
связей между производителями и потреРис. 1. Функциональные составляющие
бителями продуктов питания на основе
рынка мяса и мясопродуктов
учета спроса и предложения.
Источник:
сформировано
автором на основе исследования.
Следовательно, можно сказать, что
агропродовольственный рынок следует
рассматривать как институционную систему экономических отношений рыночных субъектов в сфере производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, с целью удовлетворения
спроса на продукты питания, получения прибыли, которая формируется и функционирует в условиях соответствующей институционно-правовой базы, механизмов и инструментов государственной регуляции.
Как результат можно сказать, что агропродовольственный рынок рассматриваем как сложную институционносегментированную систему рыночного обмена и взаимодействия, связанную с производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия, продвижением их от производителей к конечным потребителям.
Рынок мяса и мясопродуктов как один из важнейших институционных сегментов агропродовольственного рынка и аграрного рынка в целом является особенной институционно-экономической сферой проявления
экономических отношений и механизмов рыночной координации между субъектами рынка (производителями и потребителями) в вопросе согласования их экономических интересов. Функционирование и развитие рынка мяса и мясопродуктов непосредственно связанно с эффективностью производства мяса, его
конкурентоспособностью, ростом доходов населения. То есть теми институционными условиями, которые
определяют состояние и динамику составляющих рыночного механизма.
Рынок мяса и мясопродуктов владеет совокупностью свойств и особенностей, которые кардинально
отличают его от других структурных рынков аграрного рынка. Эти характерные свойства и особенности
наиболее проявляются, учитывая особенную составную распределительной системы рынка мяса и мясопродуктов, а именно: государственную, межрегиональную, региональную и др.
Однако, по нашему мнению, наиболее важной его характеристикой является социальная направленность
и значимость. С одной стороны, функционирование и развитие рынка мяса и мясопродуктов характеризует
уровень развития общества в целом, с другой стороны, именно конечные потребители мяса и продуктов его
переработки определяют на современном этапе направление процессов развития этого рынка.
Рынок мяса и мясопродуктов образует относительно емкую и специфическую институционную среду
развития рыночных отношений, в которой принимает участие фактически каждый житель страны независимо от его национальности, традиций, социально-экономического положения в обществе и уровня доходов.
Структурной особенностью этих отношений, с одной стороны, является предложение мяса и мясопродуктов, с другой – спрос на них. Хозяйственные связки, которые возникают в результате их взаимодействия и установления между ними относительного равновесия, осуществляются в процессе производства,
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обмена, распределения и потребления мяса и мясопродуктов,
образуют экономический механизм функционирования рынка
мяса и мясопродуктов.
Приспособление предложения,
основу которого составляет объем
производства мяса и мясопродуктов,
к платежеспособному спросу населения оказывается в форме «экономического соревнования» между
продавцами и покупателями, всеми
участниками рынка мяса и мясопродуктов. Именно платежеспособный
спрос выступает регулятором производства мяса и мясопродуктов. Конкурентная среда в этом случае обеспечивает саморегулирование рынка
мяса и мясопродуктов.
Однако, учитывая современные
реалии в условиях несовершенной
конкуренции, отсутствие интереса у инвесторов к отрасли животноводства, этот процесс вызывает
Рис. 2. Основные отличия между продовольственным,
банкротство хозяйничающих субъсельскохозяйственным и аграрным рынками
ектов, наиболее впечатлительными
среди производителей мяса являетИсточник: сформировано автором на основе собственного исследования.
ся производство говядины и телятины, вызвано это длительным
время получением готового сырья в мясном скотоводстве, единственным видом товарной продукции которой является мясо. Даже при самых благоприятных условиях может быть выработано только через два года.
Как нами уже отмечалось, рынок мяса и мясопродуктов в системе общественного производства формирует механизм социально-экономических отношений, связанных с производством мяса и продвижением
готовой продукции до конечного потребителя.
Познать рынок как экономическую категорию невозможно без глубокого анализа его структуры, то есть
элементов, из которых он складывается и которые взаимодействуют между собой. Именно в этом аспекте
актуальным является вопрос структурной составляющей его, что отображено нами на рис. 3.
Эффективность функционирования рынка мяса и мясопродуктов в значительной степени характеризует
уровень жизни населения, поскольку они являются продуктами повседневного спроса, поэтому исследуемый рынок в значительной степени определяет ключевые аспекты экономической стратегии развития аграрного сектора экономики Украины.

Рис. 3. Структурная составляющая рынка мяса и мясопродуктов

Источник: сформировано автором на основе собственного исследования.
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Функционирование рынка мяса и мясопродуктов – это, прежде всего, сбалансированность его элементов,
достижение соответствующего равновесия, прежде всего спроса и предложения. Вследствие этого создаются выгодные условия как для производителей, так и для потребителей. При этом производство поставляет на
рынок продукцию в таком количестве и такого качества, на которое существует спрос среди потребителей.
На рисунке 4 раскрыта видовая и отраслевая структурная составляющая рынка мяса и мясопродуктов
в общем агропродовольственном рынке, каждый из которых имеет специфические особенности формирования и соответствующую инфраструктуру.
Соглашаемся с автором, который говорит о том, что рынок продовольствия имеет много специфических
черт, связанных с самим продуктом, установлением величины предложения, характером спроса, количеством и структурой участников рынка, а также их взаимными связками (Зубець, Буркат, Гузєв, 2005). Он
находится в прямой зависимости от состояния рынка земли, рынка труда, рынка финансов и других.
Сельское хозяйство является основным поставщиком продукции для насыщения агропродовольственного рынка, а потому его развитие или упадок прямо и мгновенно отображаются на конъюнктуре рынка.
Особенности продовольственного рынка тесно связаны с особенностями сельского хозяйства, в частности
со значительным влиянием природно-климатических условий производства, сезонностью поступления
сельскохозяйственной продукции, цикличностью производств, спецификой выработанной продукции, зависимостью от биологических и физиологичных свойств растений и животных, медленной адаптацией к переменчивым экономическим и технологическим условиям и многими другими.
Отдельное внимание необходимо уделить форме и структуре хозяйственных отношений между субъектами рынка мяса и мясопродуктов, что отображает совокупность отношений и механизмов рыночной координации и интеграции, сформированных всеми участниками рынка в определенный момент времени под
действием внутренних и внешних институционных факторов рынка.
Так, например, рынок через изменение цены как эффективного экономического института рынка осуществляет информирование участников рынка об изменениях, что происходят на рынке, в отраслях и в других сферах общества, и указывает на перспективу и характер изменений в вопросе предложения на рынке.
Следует еще раз отметить, что рынок мяса и мясопродуктов следует рассматривать как одну из структурных
составляющих агропродовольственного рынка, который имеет многотоварный характер, с наличием внутри
него отдельных сегментов рынка (рынок говядины, рынок свинины, рынок баранины, рынок мяса птицы).
Функционирование рынка мяса и мясопродуктов имеет свои закономерности, которые одновременно
можно рассматривать и как его специфические особенности. В первую очередь, это связано с тем, что он
отличается от остальных всех товарных рынков тем, что имеет дело с первейшей и важнейшей функцией
удовлетворения потребностей человека в продуктах питания. Конечная продукция рынка мяса и мясной
продукции является необходимым и незаменимым продуктом жизнеобеспечения населения любой страны.
Непрерывность функционирования агропродовольственного рынка предопределяются необходимостью ежедневного удовлетворения потребностей в питании, которое предоставляет ему значительные преимущества в сравнении с промышленностью. Кроме того, возможность быстрого изменения специализации и сочетания ее с диверсификацией производства сельскохозяйственной продукции повышает экономическую стойкость хозяйства.
С учетом этих обстоятельств в большинстве стран с рыночной экономикой действуют развитые системы
государственной регуляции, основными заданиями которых является поддержка стабильной экономической
ситуации в сельском хозяйстве, стабилизация рыночной конъюнктуры и колебаний прибыльности в отрасли,
предотвращение нежелательных миграционных процессов и тому подобное. Эти системы предусматривают
поддержку продовольственной безопасности, помощь в адаптации к новым условиям, защиту внутреннего
рынка и обеспечение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей в международном делении труда (Кушнір, 2008).

Рис. 4. Видовая и отраслевая структурная составляющая рынка мяса
и мясопродуктов в общей системе агропродовольственного рынка

Источник: сформировано автором на основе собственного исследования.

© Knowledge, Education, Law, Management

49

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

В процессе государственной регуляции сельскохозяйственного производства осуществляется экономическая поддержка доходов аграрных товаропроизводителей, чтобы они при нормальном ведении хозяйства
имели необходимый уровень доходности в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры, а также были
материально заинтересованными вести сельскохозяйственное производство в таком объеме и ассортименте
продукции и ее качества, какие выгодны потребителям и обеспечивают социальную стабильность общества.
Проведенный анализ формирования и развития рынка мяса и мясопродуктов позволил нам сформировать характерные признаки развитого рынка мяса и мясопродуктов, которые, по нашему мнению, повысят
и будут способствовать воссозданию производства продукции животноводства и более эффективному функционирование самого рынка (рис. 5).
Трансформационные процессы в сфере сельского хозяйства, вызванные осуществлением экономических
реформ и действием ряда объективных социально-экономических факторов, усилили дифференциацию
в уровнях развития регионов Украины. Особенно остро проблема усиления дифференциации отразилась
на регионах аграрной ориентации. Именно поэтому в современных социально-экономических условиях
эффективность государственной экономической регуляции аграрного сектора прямо обусловленная рациональным сочетанием мероприятий, принятых на центральном и региональном уровнях.
Выводы. Оценка функционирования отечественного рынка мяса и мясопродуктов как крупного сегмента агропродовольственного рынка наводит на вывод, что на нем в полной мере не обследуется ни один признак развитого рынка как сложной производственно-экономической системы. Данный рынок не динамический, поскольку объем товарных ресурсов производства мяса до последнего времени снижался, поскольку
отечественное производство не обеспечивает потребности населения в мясе и продукции его переработки.
Рынок мяса и мясопродуктов не оптимален, поскольку хозяйствующие субъекты имеют низкую экономическую эффективность. Он слабо интегрирован: производственно-экономические связки между производителями мясного сырья, перерабатывающими предприятиями и рынком нарушены, что ведет к определенной
«рыночной власти» сферы переработки и торговли, негативно влияя на основную составляющую производственно-сбытовой цепи, которой являются производители мяса. Недостаточно структурированный: инфраструктура рынка мяса и мясопродуктов не имеет цивилизованный характер, новые рыночные структуры,
в первую очередь, заинтересованы в получении максимальной прибыли.

Рис. 5. Характерные признаки развитого рынка мяса и мясопродуктов

Источник: сформировано автором на основе собственного исследования.
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Adnotacja. Artykuł poświęcono badaniu wizerunku językowego królowej Elżbiety II, który powstaje dzięki
zastosowaniu szeregu określonych jednostek leksykalnych i gramatycznych. Przeanalizowano kanwę językową tekstów
Wielkanocnych przemówień monarchy oraz podkreślono cechy leksykalne i indywidualne środki ekspresji językowej.
Ustalono podstawowe zasady strukturalnej budowy mowy polityka i środki wyrazu, które pomagają ujednolicić mowę
i wzmocnić wpływ na publiczność. Wyróżniono szereg specjalnych wyrażeń i słów, które są dominujące i pomagają
kształtować osobowość językową osoby mówcy w oczach odbiorcy.
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że anglojęzyczny dyskurs polityczny jest nasycony środkami werbalnymi
na wszystkich poziomach języka. Takie narzędzia mają funkcję persuazyjną i pozwalają przyciągnąć i utrzymać uwagę
publiczności, aby ułatwić postrzeganie tego, co usłyszeli. W rezultacie mowa mówcy jest znacznie wzbogacana
werbalnymi środkami oddziaływania na biorców, kształtuje ich świadomość polityczną i zachęca do niezbędnych działań.
Słowa kluczowe: dyskurs polityczny, persuazyjność, osobowość językowa, zachowania komunikacyjne, refleksja,
obrazowość.
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Abstract. The article is devoted to the study of the linguistic personality of Queen Elizabeth II, which is formed
through the use of a number of certain lexical and grammatical units. The linguistic outline of the texts of the monarch’s
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Christmas messages is analyzed and the lexical features and individual-stylistic means of linguistic expression are singled
out. The basic principles of structural construction of a politician’s speech and means of expression that help unify
the speech and increase the impact on the audience are established. There are a number of special expressions and words
that are dominant and help to form the linguistic personality of the speaker in the eyes of the recipient.
The analysis suggests that the English-language political discourse is saturated with verbal means at all levels
of language. Such means have a persuasive function and allow to attract and hold the attention of the audience, to facilitate
the perception of what is heard. As a result, the speaker’s speech is significantly enriched by verbal means of influencing
the recipients, forms their political consciousness and encourages the necessary action.
Key words: political discourse, persuasiveness, linguistic personality, communicative behavior, reflection, imagery.
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню мовного іміджу королеви Єлизавети ІІ, що формується завдяки
використанню певних лексичних і граматичних одиниць. Проаналізовано мовну канву текстів різдвяних звернень монарха та виділено лексичні особливості й індивідуально-стильові засоби мовної виразності. Встановлено
основні принципи структурної побудови промови політичного діяча та засоби виразності, що допомагають уніфікувати промову та посилити вплив на аудиторію. Виділено ряд особливих виразів і слів, що є домінуючими
та допомагають сформувати мовну індивідуальність особистості спікера в очах реципієнта.
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що англомовний політичний дискурс насичений вербальними
засобами на усіх рівнях мови. Такі засоби мають персуазивну функцію і дозволяють привертати та тримати увагу
аудиторії, полегшувати сприйняття почутого. Внаслідок цього промова оратора збагачується вербальними засобами впливу на реципієнтів, формує їхню політичну свідомість і спонукає до необхідних дій.
Ключові слова: політичний дискурс, персуазивність, мовна особистість, комунікативна поведінка, рефлексія,
образність.

Вступ. Політичний дискурс за своєю суттю є абсолютно когнітивним явищем, оскільки безпосередньо
пов’язаний із відтворенням і передачею знань. Головною його метою є стратегія персуазивності, що, у свою
чергу, є унікальною стратегією текстотворення. Персуазивність як необхідний елемент удосконалення навичок міжособистісного та ділового спілкування дає можливість надсилати вербальні повідомлення, що мають
на меті вплив на аудиторію, тож це явище є формою ефективного соціального та політичного впливу.
Використання персуазивного мовлення означає використання певних стилістичних, прагматичних, семантичних варіантів комунікативно-мовної дії, а також відповідних лінгвістичних засобів впливу на аудиторію. На
морфологічному рівні передбачається вживання займенників, дієслів і дієслівних конструкцій, а також насичення прикметниками, що надає виступу певного емоційного забарвлення. Наприклад, використання форми
першої особи множини характерне для політиків, які вже обіймають високі посади, або для тих, хто бере
участь у передвиборних виступах. Вживання у промові займенника «I» дає слухачам зрозуміти, що лише ця
людина може принести зміни в життя суспільства, що оратор є лідером, впевненим у собі та своїх силах:
«I am confident that our friendship will continue to deepen and that our two peoples will build an ever broader
and stronger bridge between us» (промова королеви Єлизавети II). Що стосується лексико-семантичного рівня
мовлення, то тут дозволяється вживання як літературної, так і розмовної лексики. Такий прийом дозволяє
наблизити оратора до аудиторії, встановити контакт, довірливе ставлення та навіть товариські відносини між
учасниками комунікації. Синтаксичний рівень передбачає використання простих речень, що також робить
виступ простішим і зрозумілішим слухачам.
У своїх виступах політичні діячі використовують різноманітні конструкції та мовні засоби: модальні
дієслова, паралелізми, порівняння, риторичні питання, метафори, ідіоми, епітети тощо. Наша стаття присвячена аналізу такого виду політичної промови, як привітання.
Привітання як вид політичної комунікації є різновидом вітального мовленнєвого жанру і трактується
зазвичай від імені політичного лідера чи певної сили (партії, організації); зазвичай приурочені до певного
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свята чи урочистої події. Вперше поняття «мовленнєвий жанр» було запроваджено на початку ХХ ст. філософом і дослідником М.М. Бахтіним і визначався як стійкий тематичний, композиційний і стилістичний тип
висловлювань (Стрій, 2015: 83).
Основна частина. Політичний дискурс є проблемою дослідження як політологів, так і лінгвістів, оскільки існує безпосередній тісний зв’язок між поняттями «мова» та «політика», адже жоден політичний режим
не зможе існувати без основного засобу впливу на народ – слова.
Особливу увагу привертають екстралінгвістичні характеристики цього явища, а також ті механізми, технології та стратегії, що дозволяють політичним діячам впливати на адресатів з метою маніпулювання, спонукання до необхідних дій, пробудження певних почуттів.
Мета дослідження полягає у виявленні вербальних засобів впливу сучасного англомовного політичного
дискурсу шляхом їх аналізу на прикладі різдвяних звернень до британського народу королеви Єлизавети ІІ.
Актуальність вивчення цього питання зумовлена дискурсивною природою привітання як мовленнєвого
жанру і як процесу політичної комунікації взагалі. У такому разі текст промови має розглядатися з урахуванням не лише вербальних, а й невербальних засобів комунікації, що забезпечують ефективність процесу
спілкування та формують позитивний імідж політичного діяча. Аналіз різдвяних звернень королеви Єлизавети ІІ, котра є символом стабільності Великої Британії, зразком гідності та добропорядності, підсилює
актуальність нашої роботи.
Методи досліджень. Питанню типології мовленнєвого жанру взагалі та політичного дискурсу зокрема,
а також вербальним і невербальним засобам впливу на свідомість широких мас населення присвячені праці
закордонних (М. Фуко (Michel Foucault), Р. Барт (Roland Barthes), М. Бахтін (Mikhail Bakhtin), А. Грамші (Antonio Gramsci), О. Кубрякова, О. Шейгал та ін.) та вітчизняних учених (І. Андрусяк, О. Фоменко,
І. Бутова, К. Серажим та ін.).
Дослідження принципів втілення таких понять, як «персуазивність», «мовна особистість» і «комунікативна поведінка» розглядаються на тлі політичного дискурсу. Для цього розглянуто низку вітальних різдвяних
промов королеви Великої Британії – Єлизавети ІІ. Результат досягнуто шляхом вичленення мовленнєво-значущих конструкцій різних формацій, що мають найбільшу змістовність у контекстуальному навантаженні
повідомлення та формують типову мовну індивідуальність мовця шляхом типізації структури використання
граматичних конструкцій і лексики.
О.Д. Кривоносов дає таке визначення поняттю «привітання»: «форма писемного контакту із представниками цільової аудиторії, присвячена певній даті або ювілею, тобто урочистій події в житті соціально значущої особи, персони або фірми» (Стрій, 2015: 86).
Найпопулярнішою формою привітання як жанру політичного дискурсу є новорічні привітання очільників держав. У ключі державної структури Великої Британії подібні виступи мають свої особливості. Таким
чином офіціозне звернення із традиційним новорічним привітанням, що містить підсумки минулого року
й опис планів на майбутній, представляє Прем’єр Міністр країни. Королева ж, будучи живим представником
традиції та спадковості, звертається до підданих із різдвяним зверненням.
Зарахування новорічного привітання до ритуального жанру політичного дискурсу було здійснено за критеріями, сформованими Н.В. Кондратенко. Серед них:
– подійність (урочиста подія – святкування Різдва);
– часова й локальна зумовленість (телевізійний виступ, що транслюється державними телерадіокомпаніями у святковий час);
– закріплена форма;
– перформативний характер (зумовлений комунікативною ситуацією виголошення: етикетність комунікації та її конвенційний характер визначає використання дієслів-перфомативів на зразок вітати, бажати,
зичити і под.) (Заболотна, 2010: 39).
Новорічне привітання типово містить такі компоненти:
– звертання до аудиторії;
– власне привітання;
– перелік досягнень минулого року;
– планування та надії прийдешнього року;
– побажання (Назаренко, 2018: 103).
Також Н.В. Кондратенко зазначає, що «метою новорічного звернення як жанру політичного дискурсу
є єднання народу: політичний лідер не лише вітає аудиторію зі святом, а й акцентує увагу на спільних досягненнях, вказує шлях розв’язання спільних проблем» (Битко, 2014: 166). Ідея консолідації народу і влади
особливо актуальна для різдвяних привітань Єлизавети ІІ. За таких умов монарх досягає максимального
рівня персуазивності.
Персуазивна комунікація допускає відображення протилежних способів мислення, що можуть сформуватися в різних контекстах на різних рівнях мови.
Кожен політичний діяч реалізує себе та здійснює встановлення зв’язку та вплив на аудиторію на загальних засадах, але використовує свої власні унікальні вирази, звороти та конструкції, що і формує його мовну
особистість.
Вперше поняття «мовна особистість» увів у науковий обіг лінгвіст В.В. Виноградов ще у 1930 р. Пізніше
цей термін з’явився у працях Г.І. Богіна, В.І. Карасика, О.О. Потебні, Л.В. Струганець, О.М. Шевченко та ін.,
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проте значний внесок у дослідження поняття мовної особистості було зроблено Ю.М. Карауловим. Дослідником було запропоновано структуру мовної особистості, що мала три рівні:
− вербально-семантичний;
− лінгвокогнітивний;
− мотиваційний (Голубовська, 2008: 25–33).
Поняття «мовна особистість» є широким для здійснення досліджень, пов’язаних із функціональними особливостями мови та мовної діяльності, адже поєднує в собі лінгвістичні, психологічні, соціальні фактори. Мовна
особистість виступає тією призмою, крізь яку відбувається бачення та категоризація світу (Власенко, 2012: 349).
Мовна особистість королеви Єлизавети ІІ цікава та багатогранна. У своїй комунікативній поведінці королева
Британії прагне до підтримання у свідомості народу позитивного образу монарха, демонструючи такі домінантні
риси, як аристократизм, патріотизм, вірність традиціям, дотримання правил королівського етикету, силу духу.
Вперше із різдвяною промовою королева виступила у 1952 р., а в 1957 р. монарха вперше транслювали
по телебаченню. Характерною рисою звернень є відсутність привітання та звернення на початку промови.
Наприклад: «Christmas is a Christian festival which celebrates the birth of the Prince of Peace» (1968) або «This
past year has been one of great celebration for many. The enthusiasm which greeted the Diamond Jubilee was,
of course, especially memorable for me and my family» (2012).
У різдвяних зверненнях Єлизавета ІІ зупиняється на подіях, що відбулися у Великій Британії, країнах
Співдружності та у всьому світі. Так, для опису подій, що мають негативний характер, використовуються
такі лексичні одиниці:
− іменники: death, destruction, tragedy, disaster, war, bombing, danger, victim, conflict, grief, earthquakes,
cyclone, flood, trial, storms, drafts, horror, grief, sadness, violence, epidemics, famine, conflicts, pain, fear;
− прикметники: dreadful, brutal, striking, terrible, bad, а також словосполучення, які можуть викликати
яскраві негативні асоціації: devastating consequences, continue to suffer та ін.
Для опису яскравих подій року, що минає, використовуються позитивно забарвлені лексичні одиниці,
такі як peace, success, love, renewal, warmth, faith, respect, kindness, forgiveness, friendship, progress, tolerance,
inspiration, happiness, wonderful, triumphing, joyous, brilliant, etc.
Характерною особливістю звернень монарха є використання різдвяних пісень або молитов:
O Holy Child of Bethlehem
Descend to us we pray
Cast out our sin
And enter in
Be born in us today (2011),
а також нагадування про місію Спасителя: «The message which God sent us by Christ’s life and example is
a very simple one, even though it seems so difficult to put into practice» (1988). Використання таких цитат має
певний емоційний вплив на слухача, а саме вселяють натхнення та віру. Звертаючись до Всевишнього, королева закріплює віру в те, що наступний рік буде кращим.
У різдвяних зверненнях також згадуються події, що відбулися у королівській родині. Королева завжди
говорить як про приємні події, так і про труднощі: «Closer to home it has been a busy year for my family. With
two weddings and two babies and another child expected soon it helps to keep a grandmother well occupied» (2018).
Обов’язково підкреслюється роль родини у житті кожної людини: «…it’s important at this time of year to reach
out beyond our familiar relationships to think of those who are on their own» (2012). У своїх промовах королева
наголошує на важливості таких цінностей, як любов, доброта, взаємодопомога та взаєморозуміння: «…we
must never forget the plight of the disadvantaged and excluded, that we must respond to the needs of those who may
be in distress or despair» (2002).
У кожній промові прослідковується зв’язок епох – минуле-теперішнє-майбутнє, а також висловлюється
надія на те, що за будь-яких умов будуть знайдені правильні рішення важких питань: «As we come together
amongst family and friends and look forward to the coming year, I hope that in the months to come we shall be
able to find ways of strengthening our own communities as a sure support and comfort to us all – whatever may lie
ahead» (2001).
Закінчує свою промову королева зазвичай побажанням щасливого Різдва: «God bless you and a very happy
Christmas to you all» (1984), «I wish you all a very happy Christmas» (2008), «I wish you a peaceful and very
happy Christmas» (2017).
У різдвяних зверненнях спостерігається використання елементів розмовного стилю, наприклад, використання сполучника but на початку речення, що надає мові відтінок певної простоти, доступності, виразності
та створює ефект меншої офіційності: «But whilst many of these events were of natural origin, it was the human
conflicts and the wanton acts of crime and terror against fellow human beings which have so appalled us all» (2001).
Ефект експресивності промов створюється за допомогою певних мовних засобів. Серед них:
− емфатичні моделі: indeed, sadly, it seems that it’s tragedy that often draws out the most and the best from
the human spirit;
− алітерація: families, friends, and communities often find a source of courage rising up from within;
− синтаксичний паралелізм: «We’ve seen that it’s in hardship that we often find strength from our families; it’s
in adversity that new friendships are sometimes formed; and it’s in a crisis that communities break down barriers
and bind together to help one another» (2011);
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− протиставлення: «God sent into the world a unique person – neither a philosopher nor a general (important
though they are) – but a Saviour, with the power to forgive» (2011);
− метафори: forgiveness blossomed, lens of history.
У своїй промові королева використовує займенники we, us, our, підкреслюючи свою єдність із народом:
«We in this country have tried to bring comfort to all those who were bereaved, or who suffered loss or injury in
September’s tragic events through those moving services at St Paul’s and more recently at Westminster Abbey»
(2001), «I pray also that we may all be blessed with something of their spirit. Then we would find it easier to solve
our disputes in peace and justice» (1990).
У різдвяному привітанні 2020 р. основною темою була надія, адже рік видався важким. Ключовим образом звернення Королеви є світло, що несе надію, й у промові цей образ з’являється уже на самому початку
тексту: «Every year we herald the coming of Christmas by turning on the lights. And light does more than create
a festive mood – light brings hope» (2020).
Образ «світло – надія» проходить червоною ниткою через усю промову: «This year, we celebrated
International Nurses’ Day, on the 200th anniversary of the birth of Florence Nightingale. As with other nursing
pioneers like Mary Seacole, Florence Nightingale shone a lamp of hope across the world. Today, our front-line
services still shine that lamp for us – supported by the amazing achievements of modern science – and we owe them
a debt of gratitude» (2020). Королева невипадково згадує цей ювілей, адже це чудова можливість емоційно
подякувати медичним працівникам за їхній труд: лікарі не просто лікують – вони несуть світло. Те саме
світло, що і Флоренс Найтінгейл, і свято Різдва.
Далі королева говорить про подію, пов’язаною з темою надії, а отже, знову повторює основну ідею
«світло – надія» і таким чином об’єднує текст привітання: «In November, we commemorated another hero –
though nobody knows his name. The Tomb of the Unknown Warrior isn’t a large memorial, but everyone entering
Westminster Abbey has to walk around his resting place, honouring this unnamed combatant of the First World
War – a symbol of selfless duty and ultimate sacrifice» (2020).
Цей воїн є уособленням мільйонів людей, котрі, так само як і він, протягом усієї історії людства ставили життя
інших вище за своє власне та продовжують це роботи. Це символ неминучої надії в тяжкі та непередбачувані
часи. Посилаючись на історичні події, Єлизавета ІІ підсилює думку, що люди не просто допомагають один одному, а готові сьогодні жертвувати собою так само, як і невідомий солдат під час подій Першої світової війни.
У своїх зверненнях до підданих Королева робить акценти на позитивному. Вона не говорить про важкі
події року, що минає, а лише про те, як проявляють себе люди під час цих подій: «Remarkably, a year that has
necessarily kept people apart has, in many ways, brought us closer. Across the Commonwealth, my family and I have
been inspired by stories of people volunteering in their communities, helping those in need» (2020).
Також кожне привітання націлене на те, що Королева розуміє та поважає кожного свого підданого: «Of
course, for many, this time of year will be tinged with sadness: some mourning the loss of those dear to them,
and others missing friends and family-members distanced for safety, when all they’d really want for Christmas is a
simple hug or a squeeze of the hand. If you are among them, you are not alone, and let me assure you of my thoughts
and prayers» (2020).
За своєю структурою кінцівка привітання завершує ідею, що була заявлена із самого початку промови:
«The Bible tells how a star appeared in the sky, its light guiding the shepherds and wise men to the scene of Jesus’s
birth. Let the light of Christmas – the spirit of selflessness, love and above all hope – guide us in the times ahead»
(2020). Остання фраза підсумовує все сказане королевою та нагадує про ключові аргументи виступу: світло,
відвагу лікарів, кохання і, звичайно ж, надію.
Текст сприймається як єдине ціле з однією простою, але зрозумілою ідеєю.
Отже, мова королеви Єлизавети ІІ є формою англійської мови «Queen’s English», що використовується
представниками вищого класу і відрізняється від інших форм англійської фонетичними характеристиками.
Важливою цінністю в поведінці британської королеви є усвідомлення нею своєї місії як хранителя британських монархічних традицій. З допомогою своїх публічних виступів королева підтримує у свідомості
британців позитивний образ монарха. У комунікативні поведінці Єлизавети ІІ проявляються її патріотизм,
вірність традиціям.
Результати. Представлений аналіз лексичної та граматичної текстової структури різдвяних промов королеви Єлизавети ІІ дозволяє сформувати твердження, що їхньою основною складовою частиною є загальновживана лексика. Загальний рівень бесіди від побутового відрізняє офіційний посил, Єлизаветі ІІ також вдається до використання ідіом, що надає її промовам яскравого та душевного відтінку, розширює сприйняття за
допомогою синонімії. Крім того, використання синонімів допомагає окрасити зображуване явище, зробити
мовлення більш емоційно забарвленим, таким чином, висловити одну й ту саму думку, але по-різному деталізувати основний зміст висловлювання, наприклад: it can be a great power for good – a force which I believe
can be of immeasurable benefit to all humanity; the comradeship and co-operation it inspires and the friendship
and tolerance it encourages; We are horrified by brutal and senseless violence, and above all the whole fabric of our
lives is threatened by inflation, the frightening sickness of the world today (Christmas broadcasts). Не менш значиме
місце в текстовому та змістовому значенні займає антитеза, використання якої додає милозвучності, наприклад: Wherever you are, either at home or away, in snow or in sunshine; and she is leading yet other still backward
territories forward to the same goal; a future which is now the past; Everything – the good and the bad – can be
shared; A big stone can cause waves, but even the smallest pebble changes the whole pattern of the water (Christmas
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broadcasts). За умови потреби у стислому, чіткому, але змістовно насиченому та глибоко образному посилі, який
би швидко запам’ятався слухачам і закріпився у свідомості з прив’язкою саме до цього ситуативного, причинно-наслідкового зв’язку, подій чи предметів, підвищує вагомість ролі метафори у виразах (Мацько, 2003), тому
промови королеви Єлизавети ІІ характеризуються влучним використанням комбінації експресивних метафор,
орієнтованих на активізацію чуттєвого сприйняття, наприклад: that spirit still flourishes in this old country; peace
can blossom. Найбільш поширеними є метафори вогню та світла, котрі пояснюють особливість, важливість
і винятковість кожної окремої події, про яку згадується, а також засвідчують своєрідне світосприйняття самої
королеви Єлизавети, наприклад: a flame of compassion which has burnt brightly in the hearts of men and women;
these great truths will continue to shine out as the light of hope in the darkness of intolerance and inhumanity; the light
of liberty was not extinguished (Christmas broadcasts). До таких особливостей мовної особистості королеви Єлизавети ІІ можна віднести рефлексивність, тому що вона багаторазово наголошує, що Різдво – це час для рефлексії: «Christmas is a time for reflection and renewal», час переосмислення християнських духовних цінностей:
«For Christmas marks a moment to pause, to reflect and believe in the possibilities of rebirth and renewal», а ключові
події минулих років осмислюються й аналізуються у промовах із позиції її власного досвіду: «But as this year
draws to a close I would like to reflect more directly and more personally on what lies behind all the celebrations
of these past twelve months» (Christmas broadcasts).
Висновки. На основі викладеного вище матеріалу стає очевидним, що для дослідження лінгвопрагматичних особливостей англомовного політичного дискурсу доцільно використовувати комплексний підхід як
до аналізу ролі окремо, так і до особливостей взаємодії мовних засобів при організації змісту чи способу
вираження прагматичного спрямування текстів політичних промов. У цьому ключі рівень впливу аналізованих текстів промов підсилюється чисельними експресивно-стильовими засобами, що апелюють до свідомості адресата: лексичними, фонетичними та синтаксичними формами. Всі ці засоби використовуються для
того, щоб запевнити адресата у достовірності та прозорості отриманої інформації; змінити його погляди,
переконання на ряд певних загальновідомих подій і створити послідовні установки, що склали б план дій
у певних ситуаціях; спонукати до тієї суспільно-політичної реакції й активності, яка є вигідною для адресанта особисто чи суспільно-політичного перебігу подій загалом.
Щодо Єлизавети ІІ, то привітання є одним із основних ритуальних мовленнєвих жанрів, що функціонують у представленому нею публіці політичному дискурсі, та має чітко визначену структуру, зміст і комунікативну настанову.
Таким чином, мовна особистість спікера (в розглянутому випадку – королеви), представлена у політичному дискурсі, містить цілу низку засобів впливу на свідомість адресата на всіх рівнях, що впливають засобами мови. Ці мовні засоби дозволяють привернути увагу аудиторії, полегшити сприйняття змісту політичної
промови та пришвидшити адаптацію до індивідуальної реальності конкретного реціпієнта, урізноманітнити
мовлення політика, водночас уніфікуючи його із загалом, наближаючи до кожного пересічного представника.
Отже, мовна особистість королеви Єлизавети ІІ є образною та рефлекcивною, що робить її однією
з найбільш яскравих політичних представників. Вона не лише повноцінно використовує функціональні
можливості політичного дискурсу для підвищення впливу, але й апелює до власної належності до народу,
традиційного загалу за допомогою синонімії. Ототожнення себе не з високою політикою, а зі звичайною
людиною з її нагальними потребами – це ключ до мовної особистості високоефективного політика, яким
і є Єлизавета ІІ, що формує її унікальність. Перспективою дослідження може бути аналіз провідних
концептів у інших публічних промовах королеви Єлизавети ІІ.
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Аннотация. В статье рассмотрена этимология географических терминов “Russia”, “Rossia Bianca”, “Moscovia”,
употребляемых венецианскими дипломатами И. Барбаро и А. Контарини в описаниях средневековой Московии, а также обозначение ими титула московского князя, проанализированы тексты переводов данных описаний на русский
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Введение. Длительное время российской имперской историографией отстаивалась абсолютно неверная
научная гипотеза о том, что уже в средневековье Московское княжество именовалось Россией. Она поддерживается и в современной российской исторической науке. Например, экспозиция зала № ХІІІ в Государственном историческом музее именуется «Образование единого Российского государства XIV–XVI вв.».
Настаивая на употреблении названия Россия для средневековой Московии, российские историки в качестве
аргумента ссылаются на труды средневековых венецианских дипломатов И. Барбаро и А. Контарини, посланных в конце XV в. сенатом республики в соседние страны для поиска союзников против Османской империи.
Действительно, в конце XV в. правительство Венецианской республики пыталось наладить тесные дипломатические связи с Московским государством, желая присоединить его государя к антиосманской коалиции.
Поэтому сохранились путевые заметки венецианских дипломатов о пребывании их в Персии, Золотой Орде
и Московии. Этими иностранцами, описавшими средневековую Московию, были И. Барбаро и А. Контарини.
Будучи купцом и дипломатом, И. Барбаро прожил ряд лет в Тане (1436–1452 гг.), венецианской колонии при
устье Дона. В свое сочинение И. Барбаро включил также описание Москвы, хотя сам там не был.
Второй путешественник, Амброджо Контарини, был представителем одного из древнейших и знатнейших патрицианских родов Венеции, известных с IX–X вв. В 1474 г. он был назначен послом Венецианской
республики в Персию, достиг этой страны и вернулся из нее по сухопутным и речным магистралям Восточно-Европейской равнины, причем с 25 сентября 1476 г. по 21 января 1477 г. он находился в Москве.
Оригинальный итальянский текст «Путешествия в Тану» (“Viaggio alia Tana”) хранится в Венеции,
в Библиотеке св. Марка. Как отмечала советская исследовательница Е. Скржинская, впервые сочинение
Иосафата Барбаро «Путешествия в Тану» было напечатано в Венеции, в типографии знаменитых издателей
Мануциев в 1543 г. «Путешествие в Персию» А. Контарини впервые было напечатано намного раньше, также в Венеции, в 1487 г. (Барбаро и Контарини о России, 1971: 22, 89–90).
В 1971 г. в Москве было издано «Путешествие в Тану» И. Барбаро, под редакцией доктора исторических
наук Е. Скржинской, и в этом же году в Ленинграде, в издательстве «Наука», под ее же редакцией были напечатаны воспоминания двух венецианских дипломатов «Барбаро и Контарини о России. К истории италороссийских связей в XV в.». В своих комментариях к данной книге Е. Скржинская раскритиковала переводы
В. Семенова, указала на ряд ошибок, допущенных царским литератором, и осуществила свой собственный
перевод произведений венецианцев.
Соглашаясь с мнением Е. Скржинской о качестве переводов В. Семенова, все же отметим, что сама
исследовательница также не избежала ряда погрешностей при переводах терминов исторической географии, а именно наименования средневекового московского княжества «Россией» (Барбаро и Контарини о
России, 1971: 96–98, 100, 103–104).
Данное название для обозначения Московского государства было введено в обиход только в 1721 г. по
приказу московского царя Петра Первого (Ніколаюк, 2018: 91).
В 1996 г. в Москве во втором томе сборника научных статей «Каспийский транзит» была напечатана статья
Е. Скржинской «История жизни Иосафата Барбаро». В 2000 г. московское издательство «Алетейя» напечатало
монографию Е. Скржинской «Русь, Италия и Византия в Средневековье», где в статье «Московская Русь и Венеция времен Ивана ІІІ» она рассмотрела взаимоотношения между правительствами Московии и Венецианской
республики, разместила тексты документов венецианского сената на итальянском языке и свои переводы к ним.
В документах венецианского сената, размещенных Е. Скржинской в данной монографии, для обозначения Московского государства наряду с названием “Moschovie” (Скржинская, 2000: 274) употреблен термин
“Russiam” (Скржинская, 2000: 249, 263), который Е. Скржинской переведен как «Россия» (Скржинская,
2000: 260, 263). Тут же, в своем комментарии к сноске 53, советская исследовательница помещает свою
реплику о том, «что венецианский документ отмечает очевидное явление – поездки итальянцев в Россию»,
тем самым признав правомочность применения термина «Россия» при обозначении средневековой Московии (Скржинская, 2000: 266).
Основная часть. Целью статьи является изучение итальянских текстов произведений И. Барбаро
и А. Контарини, сравнение их с версиями российских переводов, выяснение этимологии терминов “Russia”,
“Rossia Bianca” и “Moschovia”, используемых венецианскими дипломатами для обозначения средневекового Московского княжества и титула его правителя, а также изучение текстов церковных источников и документов венецианского сената, освещавших события данного периода, и выяснение причин различного наименования средневекового Московского государства в трудах средневековых авторов.
1. Церковное происхождение названия “Rossia Bianca”
Употребление венецианскими дипломатами названия “Rossia Bianca”, то есть «Белая Русь», при описании средневековой Московии объясняется его религиозным значением.
Напомним, что после принятия князем Владимиром Великим в 988 г. христианства по византийскому образцу в Киевской Руси началась организация церкви и развитие ее иерархии. Русская православная
церковь находилась под юрисдикцией Константинопольского патриарха. Он лично назначал митрополита
Киевского и Всея Руси, который с 1051 г. получил статус главы Русской православной церкви. Церковь
именовалась Русской православной, то есть, кроме этнического и политического значения, термин «Русь»
приобрел также церковное значение.
В середине XII в. Киевское государство распалось на отдельные удельные княжества, возглавляемые
представителями династии Рюриковичей. На западе было сформировано Галицко-Волынское княжество,
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на севере – Новгородская боярская республика, а на северо-востоке, в населенном финно-уграми Залесье,
представителями младшей ветви Рюриковичей было создано Владимиро-Суздальское княжество. Причем
политика и идеология названных государств базировались на православии.
К середине ХІІІ в. часть этих территорий подверглась внешней экспансии: с востока на земли бывшего
Киевского государства напали татарские племена. После завоевания ими Залесья позиции Русской православной церкви на этих землях укрепились, так как татарская администрация не стала облагать налогом
доходы, получаемые православным духовенством со своих прихожан.
Именно эти факторы, а также ориентация галицко-волынского князя Даниила Галицкого на антитатарский
союз с западной латинской церковью, по мнению церковного историка А. Карташева, явились той причиной, по
которой митрополит Киевский и всея Руси Кирилл (1249–1281 гг.) уехал из Киева и долгое время находился на
контролируемой татарами территории – во Владимире-на-Клязьме (Карташев, 2007: 302–303). Его преемник,
Киевский митрополит Максим (1287–1305 гг.), якобы «по просьбе Божьей матери», в 1299 г. окончательно перенес свою резиденцию из Киева во Владимир-на-Клязьме, то есть в улус Золотой Орды (Карташев, 2007: 308).
Пока во Владимире-на-Клязьме находилась резиденция митрополита Киевского и Всея Руси галицковолынские князья также решили создать отдельную метрополию для русичей, проживающих на их землях.
Поэтому в Константинопольской патриаршей администрации возникла необходимость отделить собственно
Русь, то есть территории, входящие в Галицко-Волынское княжество, от ее колоний в Залесье и Новгороде.
Подобная ситуация когда-то возникла в античной Греции, в которой наряду с метрополией Элладой образовались многочисленные колонии в Италии, Передней Азии, в Крыму, в результате чего возникла необходимость терминологически различить метрополию и колонии. Поэтому Элладу, то есть собственно Грецию,
стали называть «Малой Грецией» (метрополия), а разбросанные по морским побережьям колонии назвали
«Великой Грецией».
Поскольку церковные книжники создавали географические названия, политические термины и титулы
на основе известных им исторических аналогов / прецедентов, то таким же образом они подошли к определению Древней Руси и присоединенных к ней позже финно-угорских земель Залесья. Украинский историк
Г. Пивторак считает, что «землі власне Русі в канцелярії Константинопольського патріарха назвали Мала
Росія, тобто «Русь старша, початкова, основна, давніша», а її колонії Залісся й Новгородщину – Великою
Росією, що означало «Русь пізніша, похідна, новостворена»» (Півторак, 2001: 152).
Когда в первой половине XIV в. московские князья начали объединять залесские владения Рюриковичей
в единое централизованное государство, они добились от митрополита Киевского и всея Руси переноса
митрополичьей кафедры в Москву. Вассал и слуга монгольских ханов жестокий тиран Иван Калита, который по их приказу воевал против Твери, Пскова и Смоленска, получил в 1328 г. от хана Орды Узбека титул
великого князя всея Руси. Но этот титул не распространялся на территорию всей Руси, а только на земли
Рюриковичей, которыми владели татары. Большая часть этнической Руси со второй половины XIV в. вошла
в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемотийского.
К началу XV в. московские князья – потомки Ивана Калиты – добились увеличения территории Московского княжества, и, собирая с остальных залесских Рюриковичей дань для татар и значительно обогатившись, стали именовать себя царями. Однако до тех пор, пока в Константинополе правили легитимные православные цари – покровители восточного православия, московские князья называли себя царями незаконно.
Но подписание в 1441 г. митрополитом Киевским и всея Руси Исидором униатской Флорентийской унии
без разрешения московского князя Василия II привело к ментальному перевороту в сознании представителей московской политической и православной элиты. По их мнению, на московского великого князя неожиданно свалилась крайне ответственная религиозная миссия: «стать на страже правоверия и благочестия,
которое пошатнулось в самом святилище православия Царьграде, и грозило, таким образом, исчезнуть во
всем мире» (Карташев, 2007: 244).
Именно после отказа московского князя Василия ІІ от признания униатской Флорентийской унии
мы впервые сталкиваемся с упоминанием названия «Белая Русь» в труде «Путешествие Симеона Суздальского в Италию», датированном 1441 г. Симеон, будучи участником Флорентийского собора, упоминая о
том, как митрополит Киевский и всея Руси Исидор подписал унию и таким образом, по его мнению, изменил православию, приписывает римскому папе Евгению IV следующие слова: «Яко восточная земли суть
Рустіи, и больше есть Православіе и вісшее Христіанство Бълые Русіи, въ нихъ же есть Государь великій,
и братъ мой Василій Васильевич <…> Не зовется Царемъ, но княземъ великим Русскимъ, своих земель
православія» (Путешествие, 1849: 531). Как объяснил А. Карташев, термин «белый» был употреблен Симеоном в значении «свободный от подданства, даней и податей в отличие от черного, то есть обложенного
повинностями, закабаленного, порабощенного, каковыми оказались вскоре греки, завоеванные турками»
(Карташев, 2007: 531).
Действительно, после захвата турками Константинополя в 1453 г. в Московии окончательно сложилось
твердое убеждение о переходе всемирно-исторической миссии византийского православного царства из
Константинополя в Москву. При правлении сына Василия II, московского князя Ивана III, начали превозносить московского государя как верховного поборника и охранителя православия, как «царя» в византийскоцерковном смысле этого слова.
Поэтому неудивительно, что при упоминании территорий православной Московии венецианские дипломаты употребили церковный термин «Белая Русь» с целью отделения христианских земель от соседних
татарских, контролируемых мусульманской администрацией.
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2. Интерпретация российскими переводчиками названия “Rossia Bianca” в трудах И. Барбаро
Теперь рассмотрим текст произведения И. Барбаро и сравним его с российскими переводами, осуществленными В. Семеновым и Е. Скржинской
О средневековой Московии венецианский автор пишет в последних параграфах «Путешествия в Тану». Рассказывая в главе ХІІ (сapitolo ХІІ) о Тамани, Астрахани и Сарае, венецианец попутно сообщил, что если плыть
по Эрдилю (Волге) вверх по течению, то можно дойти “il Moscho terra di Rossia”, то есть «до владений великого московского князя», и что оттуда ежегодно спускаются лодки в Астрахань за солью: “Per il fiume (l’Erdil)
a contrario d’acqua si puo navigare infino appresso il Moscho terra di Rossia a tre giornate: et ogn’anno qbelli del
Moscho vanno con lor navilli in Citracan a torre il sale <…>” (Путешествие Иосафата Барбаро, 1836: 131).
При переводе данного отрывка из главы ХІІ В. Семенов сделал сноску 69, в которой указал, что “Mosco
terra di Rossia” переводится «не как Москва, а владения великого князя», хотя в основном тексте перевода
вместо словосочетания «московские владения» употребил название столицы Московии: «Вверхъ по Эрдилю
легко можно въ трое сутокъ доплыть до Москвы, столицы Россіи <…> Отъ того-то московитяне каждый годъ отправляютъ суда свои в Цитрахань за солью <…>» (Путешествие Иосафата Барбаро, 1836: 93).
В переводе Е. Скржинской этот отрывок выглядит следующим образом: «§ 53. <…> Вверх по течению
по этой реке (Эдиль) можно почти доплыть до Москвы, города в России: останется лишь три дня пути.
Ежегодно люди из Москвы плывут на своих судах в Астрахань за солью <…>» (Скржинская, 1971: 56).
Как видим, императорский переводчик В. Семенов все же указал, что московские владения великого
князя населяют московитяне. А в тексте советской исследовательницы Е. Скржинской московские владения
Ивана ІІІ преобразились в город Москву – столицу несуществующего в позднем средневековье государства
с наименованием «Россия», в котором проживали не московитяне, а загадочные «люди из Москвы». То есть
термин «московитяне» она сознательно не употребила.
Далее в тексте своих заметок И. Барбаро говорит о многочисленных татарских племенах, встречающихся после 15-дневного плавания вверх по реке, и о возможности достигнуть «пределов Руси» (a’confini della
Rossia): “Ma Scorrendo verso maestro s’ arriva a’ confini della Rossia, dove si truova una terricciola, chiamata
Risan, la quale e d’une cognato di Giowanni Duca di Rossia” (Путешествие Иосафата Барбаро, 1836: 131).
В. Семенов перевел этот отрывок, употребив для названия владений Ивана III вместо употребляемого
в средневековых церковных источниках православного термина «Русь» название «Россия»: «Переехавъ чрезъ
Эрдиль, по направлені къ западу, на розстояніи 15 дней пути, встръчаются по берегу ръки безчисленные племена
татаръ. Они простираются до самыхъ пръделовъ Россіи, на границъ коей находится городъ Рязань, подвластный одному изъ родствениковъ Іоанна, Великого князя Россійскаго» (Путешествие Иосафата Барбаро, 1836: 93).
Е. Скржинская точно также перевела наименование московских земель из авторского текста И. Барбаро “a’confini della Rossia” термином «Россия»: «§ 54. Направляясь к северо-востоку, достигают пределов
России; здесь находится городок, называемый Рязань. Он принадлежит родственнику русского великого
князя Иоанна» (Скржинская, 1971: 56).
Версия перевода В. Семенова грешит тем, что православный термин «Русь», который И. Барбаро употребил для отделения христианской территории от татарской мусульманской, переведен царским литератором
как «Россия», а православный титул Ивана ІІІ «князь Руси», упомянутый И. Барбаро, в имперском переводе
трансформировался в «российского князя» – в правителя, не существовавшего до начала XVIII в. на картах
мира средневекового государства с названием «Россия».
При ознакомлении с главой ХІІІ из венецианского первоисточника становится очевидной фальсификация, осуществленная В. Семеновым при переводе названия залесских владений Ивана III. Перечисляя торговых партнеров Казани, И. Барбаро упоминает страну “al Mosco”, без упоминания слова terra – город:
“Questa terra e mercantesca della quale sitragge la maggior parte delle pellettarie chevanno al Mosco, in Polonie,
in Persie et in Fiandra” (Путешествие Иосафата Барбаро, 1836: 132–133).
При этом В. Семенов название из авторского текста И. Барбаро “al Mosco” подменил термином «Россия»:
«Городъ сей (Казань) производитъ значительную торговлю, снабжая Россію, Польшу, Персію и Фландрію
мъхами» (Путешествие Иосафата Барбаро, 1836: 96).
А исследовательница Е. Скржинская в данном отрывке подменила название страны «Московия» наименованием ее столицы – Москвы, что не соответствует тексту первоисточника: «§ 57. Это – торговый город
(Казань); оттуда вывозят громадное количество мехов, которые идут в Москву, в Польшу, в Пруссию и во
Фландрию» (Скржинская, 1971: 57).
Далее по тексту И. Барбаро знакомит читателя с традициями и обрядами отсталого финно-угорского народа
Moxii (Путешествие Иосафата Барбаро, 1836: 97), который поклонялся чучелам убитых лошадей. Наименование этого племени перекликается с названием «Московия». Это неслучайно, так как жителями владений залесских Рюриковичей со столицей во Владимире-на-Клязьме первоначально были в основном финно-угорские
племена (Ніколаюк, 2018: 94). Скорее всего, чтобы не вызывать у читателей ассоциаций о финно-угорском
происхождении московитян, советская исследовательница вынуждена была подменить упомянутое венецианцем финно-угорское название владений московского князя «Московия» на славянское «Россия».
И наконец, в отрывке о завоевании Иваном III Новгорода И. Барбаро называет московского князя –
“Duc”: “Capitolo ХІІI. Il Duca ha soggiogata anche Novogradia che vuol dire in nostra lingua nove casstelli”
(Путешествие Иосафата Барбаро, 1836: 133). Однако В. Семенов, переводя титулатуру московского правителя, осуществил настоящий подлог: к титулу «князь» прибавил несуществующие в первоисточнике прилагательные «великий» и «Российский: «Великій Князь Россійскій покорилъ также Новгородъ, что на нашемъ
языкъ значитъ девять городковъ» (Путешествие Иосафата Барбаро, 1836: 98).
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Е. Скржинская все же не решилась на подмену и перевела указанный И. Барбаро титул Ивана III без упоминания прилагательного «российский»: «§ 60. Великий князь [московский] покорил также Новгород, что
на нашем языке означает «девять замков»» (Скржинская, 1971: 57).
3. Интерпретация российскими переводчиками и историками названий «Белая Русь» (“Rossia
Bianca”) и «Московия» (“Moscovia”) в трудах А. Контарини
Как мы уже упоминали, венецианец Амброджо Контарини добрался до Москвы к сентябрю 1476 г. Однако А. Контарини не мог уехать из Москвы быстро, так как у него отсутствовали деньги для уплаты долга
московским и татарским купцам, предоставившим ему крупную сумму, при помощи которой он откупился
в Астрахани от местных татарских властей, грозивших схватить его и продать как раба на базаре. В конце
концов долг за него заплатил московский князь Иван ІІІ, вернувшийся только в конце декабря 1476 г. из
поездки по своим владениям. Таким образом и получилось, что А. Контарини провел в Москве четыре месяца – с 25 сентября 1476 г. по 21 января 1477 г.
Теперь ознакомимся с текстом А. Контарини и его российскими переводами, осуществленными В. Семеновым и Е. Скржинской.
Описывая территорию литовской Руси, управляемой польским королем и одновременно литовским князем
Казимиром IV, А. Контарини сообщил о посещении Киева, а также упомянул о существовании в этом городе
крупного рынка мехов, привозимых туда из соседней страны “della Rossia alta”: “A di primo maggio 1474 fummo
in una terra chiamata Chio, over Magraman <…> La detta terra e a confini della Tartaria, dove capitano pur delli
mercanti con pellatarie portate della Rossia alta <…>” (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 327).
В. Семенов перевел данный отрывок, назвав соседнюю страну, поставлявшую меха на рынок
в Киеве, «Великой Россией»: «1-го Мая 1474 въъхали мы въ городъ Кіевъ или Магроманъ <…> Городъ
Кіевъ находится на границъ Татаріи. Сюда съъзжается множество купцовъ изъ Великой Россіи съ различными мъхами <…>» (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 213).
При этом Е. Скржинская в переводе названия “della Rossia alta” употребила термин «Верхняя Россия»:
«§ 2. 1 мая [1474 г.] мы приехали в город, именуемый Киев, или Маграман <…> Город стоит у границ
с Татарией; в нем собирается некоторое количество купцов с пушниной, вывезенной из Верхней России
<…>» (Барбаро и Контарини о России, 1971: 211).
Как нам уже известно, в документах, исходящих из канцелярии константинопольского патриарха, православные владения залесских Рюриковичей обозначались термином «Великая Русь». Именно его А. Контарини
и употребил в своем описании на итальянском языке – “della Rossia alta”. В. Семенов и Е. Скржинская в своих
переводах с итальянского языка на русский заменили церковное название средневековой Московии “della Rossia
alta” (то есть «Великая Русь») на принятые в царской и советской историографии обозначения «Великая Россия»
и «Верхняя Россия». При этом нужно отметить, что термин «Россия» никогда не применялся ни в церковных
документах, ни в исторической географии XV в. для обозначения владений московских Рюриковичей.
В дальнейшем А. Контарини упоминает Московию в шестой главе, приняв в конце 1475 г. решение
возвращаться в Венецию через христианские территории Московского княжества: “A di 12, giungemmo al
detto luogo di Derbenth: et perche a voler andare in Rossia, n’era forza passar la campagna de Tartari, fummo
consigliati invernare in detto luogo, et all’ Aprile passare per mar di Bachau, et andar in Citracan” (Путешествие
Амвросия Контарини, 1836: 356 ).
В переводе В. Семенова данный отрывок выглядит следующим образом: «12-го числа прибылъ я въ
городъ Дербентъ, а какъ для достиженія Россійскіхъ владъній надлежало намъ переъзжать чрезъ всю
Татарскую степь, то мы и ръшились, по совъту людей опытныхъ, зимовать тутъ, дабы въ Апрълъ мъсяцъ
переплыть въ Цитрахань чрезъ Бакинское море» (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 271).
Е. Скржинская перевела данный отрывок таким образом: «§ 15. 12 ноября мы приехали в Дербент. Ввиду того что мы хотели направиться в Россию, а для этого необходимо пересечь татарскую степь, нам
посоветовали перезимовать в этом городе, а в апреле плыть по Бакинскому морю в Астрахань» (Барбаро
и Контарини о России, 1971: 216).
Как видим, употребленное венецианцем для обозначения средневековой Московии церковное наименование “in Rossia”, то есть в переводе с итальянского – «Русь», В. Семенов подменил словосочетанием
«российские владения», а Е. Скржинская – термином «Россия», которые, как мы уже выяснили, не использовались ни в религиозных, ни в географических средневековых источниках.
Когда позже, в целях собственной безопасности, А. Контарини вынужден был выдать себя за сына врача
византийской принцессы Софии – жены Ивана III, он, говоря о московском князе, употребил титул “duc
di Moscovia” (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 359), который В. Семенов и Е. Скржинская абсолютно справедливо перевели как «Великий Князь Московский», доказав тем самым, что Иван III правил
государством, именуемым Московией, а не Россией (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 278; Барбаро
и Контарини о России, 1971: 219).
В аннотации к 7-ой главе (capitolo VII), относящейся к событиям 1476 г., А. Контарини упомянул о своем
“Per andar in Moscovia” – «приезде в Московию» (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 360). То есть
для обозначения владений Ивана III, помимо названия «Русь», венецианец активно употребляет ее географическое название «Московия».
А далее А. Контарини рассказал о путешествии по Волге, которая вытекает из пределов “parti di Rossia”:
“A di 15 la mattina fece vento: et facemmo vela, et di continovo velizando appresso terra: cioe di quelle isole di
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canneti, qualche volta sorgendo, fino a di 26 ch’entrammo nella bocca della Volga, fiumara grandissima, la qual
viene dalle parti di Rossia <…>” (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 360).
Имперский чиновник В. Семенов при переводе данного отрывка с итальянского языка на русский опять
употребил термин «Россия» вместо названия “di Rossia” («Русь»), использованного венецианцем для описания московских земель Рюриковичей. Понятно, что в условиях существовавшей в Российской империи жесткой
цензуры В. Семенов не имел права употребить никакое другое название для средневековой Московии. Поэтому
и читаем: «15-го числа утромъ подулъ опять попутный вътеръ и мы поплыли далъе, безпрерывно лавируя между
помянутыми камышевыми островами, а 26 числа вошли въ устъе Волги, величайшій изъ всъхъ извъстныхъ намъ
ръкъ. Она беретъ начало свое въ Россіи <…>» (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 279).
Е. Скржинская, по аналогии с переводом В. Семенова, перевела церковное название христианской
Московии с итальянского языка (“di Rossia”) на русский, используя термин «Россия» вместо употребляемого в средние века православного названия «Русь»: «§ 19. 15 апреля утром подул ветер, и мы пошли на
парусах, продвигаясь все время около берега, а именно около тех островков, заросших камышом, иногда
высаживаясь на них. Так продолжалось до 26 апреля, когда мы вошли в устье Волги, величайшей реки, которая течет из пределов России» (Барбаро и Контарини о России, 1971: 219).
Далее А. Контарини с ужасом сообщил о том, как татары хотели продать его в рабство, затем потребовали
от него денежный выкуп, и он вынужден был занять необходимые для выкупа деньги у “da rossia” (в соответствии с переводом В. Семенова – «у русских»), пообещав по прибытию в “Moscovia” (то есть согласно
этому же переводу – в «Московию»), вернуть им долг (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 281, 361).
Описывая далее свои приключения, венецианец снова употребил название “in Moscovia” для обозначения владений Ивана III, то есть тот термин, которым эти земли обозначались в портоланах того времени
(Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 364). Е. Скржинская, переводя данный отрывок, вместо указанного в авторском тексте названия страны «Московия» употребила наименование ее столицы – Москвы (Барбаро и Контарини о России, 1971: 220).
При этом Ивана ІІІ А. Контарини называет московским князем, однако в своих переводах В. Семенов иногда «забывал» упоминать полное наименование титула правителя средневековой Московии. Так, в отрывке о
пребывании в Астрахани венецианец рассказал о том, что астраханский хан ежегодно посылал к московскому
князю послов за подарками: “Casimi can, ogni anno manda un suo Ambasciadore in Rossia al Signor Duca di
Moscovia, piu presto per haver qualche presente <…>” (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 361).
А из переводов В. Семенова и Е. Скржинской следует, что хан Касим отправлял посла не в знакомую всем
правителям того времени православную залесскую «Русь», а в несуществующую в то время на карте мира страну «Россию», которой руководил правитель, носивший титул «Великий князь», без применения прилагательного
«московский» (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 283; Барбаро и Контарини о России, 1971: 220).
Теперь проанализируем, как перевели российские исследователи употребляемое А. Контарини в аннотации к главе VIII и в ее тексте название титула Ивана III “signor della gran Rossia Bianca” (Путешествие
Амвросия Контарини, 1836: 294, 367). При этом уточним, что при описании города Москвы А. Контарини
употребляет слова “terra di Moscovia” (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 370).
Итак, вначале главы VIII (capitolo VIII) А. Контарини сообщил: “A di 26. Lodando <…> entrammo nella
terra di Moscovia, ch’e e del Duca Zuanne, signor della gran Rossia Bianca” (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 368).
В. Семенов перевел этот отрывок, называя место, куда прибыл 26 сентября 1476 г. А. Контарини, городом
Москвой, а титул князя Ивана III обозначил как «Великий князь Иоанн, Государь Великой и Белой России»
(Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 296).
Перевод Е. Скржинской выглядит следующим образом: «§ 28. Итак, 26 сентября 1476 г. Мы <…>
вступили в город Москву, принадлежавший великому князю Иоанну, властителю Великой Белой Руси»
(Барбаро и Контарини о России, 1971: 225–226).
Как видим, Е. Скржинская в данном отрывке перевела упомянутый дипломатом титул правителя московского государства термином «Белая Русь», в соответствии с авторским текстом. При этом В. Семенов, обозначая титул Ивана III на русском языке, остался верен требованиям царской цензуры, и поэтому назвал
московского князя исключительно «правителем Великой и Белой России».
При ознакомлении с переводами В. Семенова о пребывании венецианца в Москве у читателя также возникает недоумение. А. Контарини сообщает о своем знакомстве с итальянцем Аристотелем Фиораванти,
который прибыл в Москву вместе с деспиной Софией по приглашению ее мужа с целью возведения в столице храма. Переводя текст с описанием встречи итальянцев, В. Семенов решил подчеркнуть название страны
их пребывания и самовольно ввел в авторский текст венецианского дипломата отсутствующий в нем термин
«Россия» (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 300, 370).
Таким же образом В. Семенов поступил, сделав перевод другого отрывка, в котором венецианец информировал читателей о множестве лесов, растущих вокруг Москвы: царский литератор снова «уточнил» название московских владений Ивана III, вставив в переведенный на русский язык текст отсутствующее в первоисточнике название «Россия» (Путешествие Амвросия Контарини, 1836: 301, 370).
В третьем отрывке, в котором А. Контарини описал большие размеры владений московского князя,
В. Семенов также ввел в авторский текст венецианца отсутствующий в нем термин «Россия» (Путешествие
Амвросия Контарини, 1836: 304, 372).
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Выводы. Приведенные данные, проанализированные источники и их переводы позволяют нам сделать
вывод, что И. Барбаро и А. Контарини упоминали средневековую Московию, применяя для ее обозначения одновременно термины “Russia”, “Rossia Bianca” и “Moscovia”. То есть владения московских Рюриковичей именовались в документах конца XV в. одновременно и «Русью», «Белой Русью» и «Московией», в соответствии с их
религиозным и географическим обозначениями, имевшими хождение в дипломатических кругах того времени.
Также доказано, что переводчики В. Семенов и Е. Скржинская вместо наименований, используемых
венецианскими авторами для обозначения московских владений Рюриковичей, необоснованно вставляли
название «Россия», не относящееся к средневековой эпохе.
Автор статьи аргументировала несостоятельность применения в российской историографии названия
«Россия» вместо терминов «Московия», «Белая Русь» и «Великая Русь» при обозначении средневекового
Московского княжества. Название «Россия» также применяется в российских музеях при наименовании
выставочных залов, отображающих эпоху правления московских князей. Поэтому автор рекомендовала бы
российским музейным специалистам подумать о переименовании находящихся в их стране музейных коллекций, содержание которых относится к периоду правления московских Рюриковичей, и обозначить их
терминами, употребляемыми в средневековую эпоху.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Список использованных источников:
Барбаро и Контарини о России. К истории итало-российских связей в XV в. / Вст. cт., подгот. текста, перевод и комментарий Е. Скржинской. Ленинград, 1971. 274 с.
Карташев А. Очерки по истории Русской церкви. Минск, 2007. Т. 1. 717 с.
Ніколаюк Т. Світоглядні міфологеми у тлумаченні історичного минулого України та Росії. Практична філософія ;
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України. 2018. № 4. С. 88–100.
Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів слов’янських
зі «спільної колиски». Київ, 2001. 152 с.
Путешествие Амвросия Контарини, посла светлейшей Венецианской республики к знаменитому персидскому государю Узун-Хасану. Библиотека иностранных писателей о России. Отделение первое, том первый. Иждивением
М. Калистратова, трудами В. Семенова – И. Барбаро, А. Контарини, А. Кампензе, П. Иовий. Санкт-Петербург :
в типографии III отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1836. Т. 1. С. 193–400.
Путешествие Иосафата Барбаро, венецианского дворянина. Библиотека иностранных писателей о России.
Отделение первое, том первый. Иждивением М. Калистратова, трудами В. Семенова – И. Барбаро, А. Контарини, А. Кампензе, П. Иовий. Санкт-Петербург : в типографии III отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии,
1836. Т. 1. С. 25–192.
Путешествие Симеона Суздальского в Италию. Сказания русского народа / собранные И. Сахаровым.
Санкт-Петербург, 1849. Т. 2. Кн. 5–8. 674 с.
Скржинская Е. Иосафат Барбаро. Путешествие в Тану. Москва, 1971. 62 с.
Скржинская Е. Русь, Италия и Византия в средневековье. Санкт-Петербург, 2000. 288 с.
References:
Barbaro i Kontarini o Rossii. K istorii italo-rossiiskikh sviazei v XV v. (1971). / Vst. st., podgot. teksta, perevod i kommentarii
Skrzhinskoi E.Ch. [Barbaro and Contarini about Russia. On the history of Italian-Russian relations in the 15’th century.
Introductory article, prepared, text, translation and commentary by Skrzhinskaya E.Ch.]. L., 274 р. [in Russian].
Kartashev, A.V. (2007). Ocherki po istorii Russkoi tcerkvi [Essays on the history of the Russian Church]. Minsk. T. 1.
717 р. [in Russian].
Nikolaiuk, T.A. (2018). Svitohliadni mifolohemy u tlumachenni istorychnoho mynuloho Ukrainy ta Rosii [Worldview
mythologists in the interpretation of the historical past of Ukraine and Russia]. Praktychna filosofiia. Instytut filosofii im.
H.S. Skovorody NAN Ukrainy. К., № 4. рр. 88–100 [in Ukrainian].
Pivtorak, H.P. (2001). Pokhodzhennia ukraintsiv, rosiian, bilorusiv ta yikhnikh mov. Mify i pravda pro trokh brativ
slovianskykh zi “spilnoi kolysky” [The origin of Ukrainians, Russians, Belarusians and their languages. Myths and truth
about the three Slavic brothers from the “common cradle”]. K., 152 p. [in Ukrainian].
Puteshestvie Amvrosiia Kontarini, posla svetleishei Venetcianskoi respubliki k znamenitomu persidskomu gosudariu
Uzun-Khasanu. (1836). [Travel of Ambrose Contarini, Ambassador of the Most Serene Venetian Republic to the famous
Persian sovereign Uzun-Hasan]. Biblioteka inostrannykh pisatelei o Rossii. Otdelenie pervoe, tom pervyi. Izhdiveniem
M. Kalistratova, trudami V. Semenova – I. Barbaro, A. Kontarini, A. Kampenze, P. Iovii. / Sankt-Peterburg: v tipografii
III otdeleniia Sobstvennoi E. I. V. Kantceliarii, T. 1. рр. 193–400. [in Russian].
Puteshestvie Iosafata Barbaro, venetcianskogo dvorianina. (1836). [Journey of Josaphat Barbaro, a Venetian nobleman].
Biblioteka inostrannykh pisatelei o Rossii. Otdelenie pervoe, tom pervyi. Izhdiveniem M. Kalistratova, trudami
V. Semenova - I. Barbaro, A. Kontarini, A. Kampenze, P. Iovii. / Sankt-Peterburg: v tipografii III otdeleniia Sobstvennoi
E. I. V. Kantceliarii, T. 1. рр. 25–192. [in Russian].
Puteshestvie Simeona Suzdalskogo v Italiiu. (1849) [Travel of Simeon Suzdalsky to Italy]. Skazaniia russkogo naroda. T. 2.
Kn. 5, 6, 7 i 8 / Sobrannye I. Sakharovym. Sankt-Peterburg. 674 р. [in Russian].
Skrzhinskaia, E.Ch. (1971). Iosafat Barbaro. Puteshestvie v Tanu. [Iosafat Barbaro. Journey to Tanu]. M., 62 р. [in Russian].
Skrzhinskaia, E.Ch. (2000). Rus, Italiia i Vizantiia v srednevekove. [Russia, Italy and Byzantium in the Middle Ages]. SPb.,
288 р. [in Russian].
© Knowledge, Education, Law, Management

65

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

DOI

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI PRZEDMIOTOWYCH KIERUNKU HUMANISTYCZNEGO
W SZKOŁACH MORSKICH UKRAINY W LATACH 60-TYCH XX WIEKU
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Adnotacja. Artykuł dotyczy działalności komisji przedmiotowych kierunku humanistycznego w morskich
instytucjach edukacyjnych Ukrainy w latach 60. XX wieku. Do celów badania wykorzystano takie metody, jak analiza,
synteza, indukcja, dedukcja, uogólnienie. Rozważano takie kwestie, jak transport morski w latach 60. XX wieku, ramy
prawne edukacji tego okresu, prace komisji przedmiotowych kierunku humanistycznego w morskich instytucjach
edukacyjnych Ukrainy w latach 60. XX wieku. Konsekwentnie wyciągnięto następujące wnioski: działalność komisji
przedmiotowych, ich praca była zgodna z Ustawą „O wzmocnieniu związku szkoły z życiem i o dalszym rozwoju systemu
edukacji narodowej w ZSRR”, zgodnie z którą nakładano wymagania dotyczące poziomu technicznego, ideowego oraz
politycznego i pedagogicznego przygotowania uczniów. Oznacza to, że ich zadaniem było nie tylko przygotowanie
wykwalifikowanych specjalistów ze średnim wykształceniem specjalnym, ale także uczniów wychowanych w duchu
marksizmu-leninizmu, patriotyzmu radzieckiego, przyjaźni narodów i internacjonalizmu proletariackiego, posiadających
umiejętności organizowania pracy masowej, politycznej i edukacyjnej. Perspektywami kolejnych badań jest zbadanie
pracy komisji przedmiotowych w placówkach oświatowych w kolejnych okresach historycznych i ich porównanie.
Słowa kluczowe: edukacja morska, szkolnictwo zawodowe, szkoły zawodowe, technikum, komisja przedmiotowa,
marynarka wojenna.

THE ACTIVITIES OF THE SUBJECT COMMISSIONS OF THE HUMANITARIAN
DIRECTION IN THE MARITIME EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE
IN THE 60S OF THE TWENTIETH CENTURY
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Abstract. The article deals with the activities of the subject commissions of the humanitarian direction in the maritime
educational institutions of Ukraine in the 60s of the twentieth century. Issues such as maritime transport in the 60s
of the twentieth century, the legislative base of education of that period, the work of subject commissions of the humanitarian
direction in the maritime educational institutions of Ukraine in the 60s of the twentieth century were considered. Such
methods as analysis, synthesis, induction, deduction, generalization were used. As a result, the following conclusions were
made: the activities of subject commissions, their work was in compliance with the law “On strengthening the connection
between school and life and on the further development of the public education system in the USSR” according to which
requirements were imposed on the level of technical, ideological, political and pedagogical training of students. That is,
their task was not only to train qualified specialists with vocational secondary education, but also students brought up
in the spirit of Marxism-Leninism, Soviet patriotism, friendship of peoples and proletarian internationalism, who have
the skills to organize mass political and educational work. The prospects for further research are the study of the work
of subject commissions in maritime educational institutions in subsequent historical periods and their comparison.
Key words: maritime education, vocational education, vocational secondary educational institutions, technical school,
subject commission, navy.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В МОРСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ В 60-Х ГГ. ХХ СТ.
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Аннотация. В статье идёт речь о деятельности предметных комиссий гуманитарного направления в морских учебных заведениях Украины в 60-е гг. ХХ ст. Для исследования использовались такие методы, как анализ,
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синтез, индукция, дедукция, обобщение. Были рассмотрены такие вопросы, как морской транспорт в 60-х гг.
ХХ ст., законодательная база образования того периода, работа предметных комиссий гуманитарного направления в морских учебных заведениях Украины в 60-х гг. ХХ ст. В результате были сделаны следующие выводы: деятельность предметных комиссий, их работа соответствовала Закону «Об укреплении связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», по которому предъявлялись требования к уровню технической, идейно-политической и педагогической подготовки учащихся. То есть их задачей была подготовка не только квалифицированных специалистов со средним специальным образованием, но также учащихся,
воспитанных в духе марксизма-ленинизма, советского патриотизма, дружбы народов и пролетарского интернационализма, обладающих навыками организации массово-политической и воспитательной работы. Перспективами последующих исследований является изучение работы предметных комиссий в морских учебных заведениях
в последующие исторические периоды и их сравнение.
Ключевые слова: морское образование, профессионально-техническое образование, средние специальные
учебные заведения, техникум, предметная комиссия, морской флот.

Введение. Проблеме развития морского образования уделяли внимание много исследователей. Их работы были посвящены истории развития морского образования в Украине, проблеме периодизации становления и развития военно-морского образования, теоретическим и методическим вопросам подготовки квалифицированных работников морского профиля. Вместе с тем вопросу деятельности предметных комиссий
в морских учебных заведениях Украины практически не уделялось внимание, поэтому целью статьи является рассмотреть и проанализировать деятельность предметных комиссий гуманитарного направления в морских учебных заведениях Украины в 60-х гг. ХХ ст., прийти к выводу о задачах их работы.
Основная часть. Задания исследования: оценить сферу морского транспорта в 60-х гг. ХХ ст., проанализировать законодательную базу образования того периода, рассмотреть работу предметных комиссий гуманитарного направления в морских учебных заведениях Украины в 60-х гг. ХХ ст., а также проанализировать
их деятельность.
Использованные методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение.
Придавая огромное значение роли морского транспорта в осуществлении внешнеторговых связей,
XXI съезд КПСС, проходивший в 1959 г., постановил следующее: увеличить грузооборот в 2 раза, общий тоннаж – примерно в 2 раза, пропускную способность портов – на 60–70%, комплексную механизацию в портах
довести до 75% общего объёма погрузочно-разгрузочных работ. Съезд предложил повысить участие советского морского флота в перевозках экспортно-импортных грузов, а также реконструировать флот, пополнив его
новыми судами с повышенными скоростями. И действительно, в 60-е гг. ХХ ст. морской флот СССР значительно вырос. Оснащение морского транспорта новейшими современными судами позволило коренным образом
обновить флот и улучшить его технико-экономические показатели. Торговые суда советского флота совершали
рейсы в порты более чем 60 стран всех континентов мира (Гришин, 1972: 140–145). В 1965 г. морской транспортный флот СССР насчитывал уже 1 187 судов и вышел на шестое место в мире (Воспитаны морем).
Задачи, поставленные в сфере морского транспорта, отразились и на образовании.
5 марта 1944 г. вышло Постановление Государственного комитета обороны № 5311 «О мерах по подготовке командных кадров морского флота», а 7 июня 1944 г. нарком морского флота СССР подписывает Приказ № 229 «О реорганизации морских техникумов в высшие мореходные и мореходные училища»
(Воспитаны морем).
Проведенная в 1944 г. коренная перестройка системы подготовки специалистов-моряков позволила обеспечить растущий морской торговый флот СССР высококвалифицированными специалистами
(Гришин, 1972: 140–145).
В 1958 г. был издан закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы
народного образования в СССР», поскольку перспективы технико-экономического развития Советского
Союза предъявляли все более высокие требования к производственной квалификации рабочих кадров всех
отраслей народного хозяйства. В этих условиях широкое развитие профессионально-технического образования молодежи приобретало особо важное значение. В 1959 г. Главное управление трудовых резервов
было преобразовано на Государственный комитет Рады Министров СССР по профессионально-техническому образованию (Ляшкевич, 2018: 120).
Сеть заочных и вечерних факультетов, отделений и учебно-консультационных пунктов даёт возможность
овладеть знаниями, сочетая обучение с производственной работой.
Основной задачей профессионально-технического образования молодежи являлась планомерная и организованная подготовка для всех отраслей народного хозяйства культурных и технически образованных квалифицированных рабочих и тружеников сельского хозяйства, коммунистическое воспитание учащихся, их
идейная закалка, формирование у учащейся молодежи коммунистического отношения к труду.
Перестройка системы профессионально-технического образования предъявляла новые повышенные
требования к уровню технической, идейно-политической и педагогической подготовки мастеров производственного обучения и преподавателей профессионально-технических училищ.
Нужно было улучшить качество и увеличить выпуск учебников и наглядных пособий, расширить
производство учебно-технических и научно-популярных кинофильмов, а также широко использовать
в профессионально-техническом образовании радио и телевидение (Закон об укреплении связи школы).
Среднее специальное образование в СССР осуществлялось через техникумы, училища, школы и другие
средние специальные учебные заведения.
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Подготовка специалистов в средних специальных учебных заведениях могла проводиться по дневной
(с отрывом от производства), вечерней и заочной (без отрыва от производства) формам обучения.
Средние специальные учебные заведения могли иметь в своем составе:
1) отделения;
2) филиалы;
3) учебно-консультационные пункты;
4) предметные (цикловые) комиссии;
5) учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские и цехи, учебно-производственные хозяйства, библиотеки, полигоны, спортивные базы и сооружения, учреждения культурно-бытового назначения и другие структурные подразделения.
Предметная (цикловая) комиссия среднего специального учебного заведения организуется в целях совершенствования учебно-методической и воспитательной работы в составе не менее пяти преподавателей, ведущих учебные занятия по одному или нескольким родственным предметам (Постановление от 22 января 1969 г.).
Нами была проанализирована работа предметных комиссий гуманитарного профиля в Херсонском судомеханическом техникуме им. адмирала Ушакова Совета народного хозяйства Херсонского экономического
административного района в 60-х гг. ХХ ст. (Планы работы).
Кабинет истории СССР и соответствующего кружка включал в себя такую деятельность:
1) списать все устаревшие наглядные пособия;
2) подготовить полное описание жизни и деятельности Ф.Ф. Ушакова;
3) готовить актив членов исторического кружка с целью его участия в общественной жизни техникума;
4) силами членов исторического кружка подготовить две конференции по вопросам коммунистического
развития страны: «Основные принципы коммунизма», «Человек коммунистического общества»;
5) ежемесячно выпускать исторический бюллетень;
6) при кабинете истории СССР организовать совет по распространению знаний о коммунизме с такой
тематикой: «Человек коммунистического общества», «От государственности к общественному самоуправлению», «Коммунизм и труд», «Основной принцип коммунизма»;
7) провести силами членов исторического кружка беседу у политической карты мира (о Кубе,
Индонезии).
Кабинет английского языка выполнял такие виды работ:
1) силами учащихся изготовить таблицу «Предлоги места»;
2) еженедельно проводить занятия кружка английского языка;
3) выпустить газеты на английском языке, посвящённые Международному женскому дню и Международному дню солидарности трудящихся.
Кабинет русского языка и литературы осуществлял такую деятельность:
1) подготовить три номера литературной газеты:
– к Пушкинским дням;
– к юбилею К.И. Чуковского;
– об изучении языка и литературы в нашем техникуме.
2) организовать выставку лучших письменных работ учащихся;
3) «Как оформить деловую документацию?» – сделать стенд с образцами деловой документации;
4) организовать литературный актив для использования его в общественной жизни техникума;
5) провести диспут по книге Мединского «Честь»;
6) организовать выпуск календаря литературных дат;
7) выпуск литературной газеты;
8) организовать постоянную выставку лучших письменных работ учащихся;
9) подготовить список рекомендованной художественной литературы, дополнительно к программе;
10) провести литературную викторину с поощрением лучших учеников;
11) разработать тексты диктантов из жизни нашего города по морфологии и синтаксису;
12) провести анализ дипломных работ прошлого года и наметить мероприятия по улучшению преподавания русского языка.
План работы литературного кружка при кабинете украинского языка и литературы выполнял такие виды
работ:
1) составить рецензии на такие литературные произведения: Козаченко «Атестат зрілості», Ю. Збанацький «Малиновий дзвін»;
2) подобрать материалы и провести беседы на занятиях литературного кружка, лучшие из которых
прочитать в общежитии. Обговорить эти беседы на занятиях кружка и дать им оценку:
– Шевченко – художник;
– Остап Вишня;
– искусство социалистических стран;
– образ молодого человека в советской прозе последних лет;
– Александр Довженко и его «Песня про море»;
– образ В.И. Ленина на экране;
– французская литература сегодня;
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– культура языка;
3) привлечь в члены кружка начинающих поэтов и прозаиков. На занятиях кружка прослушать их произведения, рецензировать их;
4) выпускать литературный бюллетень с отделом «Литературные новинки»;
5) подготовить фотомонтажные и литературные выставки П.Г. Тычины, А.В. Головка;
6) готовить декламаторов на вечера, которые будут проходить в техникуме, к памятным датам подобрать
стихотворения, поэмы.
Кабинет украинского языка и литературы планировал такую деятельность:
1) организовать при кабинете актив учащихся I–III курсов;
2) организовать консультации по украинскому языку на I–III курсах, особенно для тех, кто не изучал
украинский язык;
3) написать для библиотеки список рекомендованных произведений для художественного чтения;
4) организовать силами учащихся изготовление фонетических, морфологических и синтаксических
таблиц для I–III курсов;
5) отметить юбилейные даты украинских писателей в «Литературной газете» (М. Вовчок, И. Котляревский, П. Мирный);
– организовать просмотр фильмов на произведения украинских писателей («Наталка Полтавка», «Тарас
Шевченко»).
Кабинет иностранного языка осуществлял такую деятельность:
1) подготовить и провести для учащихся беседу на тему «В. Шекспир – великий английский драматург»;
2) еженедельно проводить занятия кружка английского языка;
3) еженедельно проводить консультации по английскому и немецкому языкам;
4) разработать текст по иностранному языку и включить его в программу «Наш техникум».
Кружок при кабинете иностранного языка планировал следующее:
1) развивать навыки устной речи;
2) два раза в семестр выпускать силами учащихся кружка газету.
Массовая работа предполагала:
1) Провести лекции, доклады и беседы в общежитии:
– Шекспир – великий английский драматург;
– образ Ленина в советской литературе;
– советское искусство на международных фестивалях и конкурсах;
– абстракционизм в искусстве и его реакционная антинародная сущность;
– Кукрыниксы – художники-сатирики;
– творчество О. Гончара;
– 80 лет со дня рождения Чуковского;
– беседа о Карле Марксе;
– реакционная сущность пасхи.
Выводы. Таким образом, нами были проанализирована деятельность предметных комиссий истории,
английского языка, русского языка и литературы, украинского языка и литературы и соответствующего
кружка, иностранного языка. Как видно из деятельности предметных комиссий, их работа соответствовала
закону «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования
в СССР», по которому предъявлялись требования к уровню технической, идейно-политической и педагогической подготовки учащихся и преподавателей профессионально-технических училищ, а также расширялось использование учебно-технических и научно-популярных кинофильмов, к примеру, организовать
просмотр фильмов на произведения украинских писателей («Наталка Полтавка», «Тарас Шевченко») или
подготовить фотомонтажные и литературные выставки П.Г. Тычины, А.В. Головка.
Как видно из деятельности предметных комиссий гуманитарного профиля в Херсонском судомеханическом техникуме им. адмирала Ушакова Совета народного хозяйства Херсонского экономического административного района в 60-х гг. ХХ ст., их целью было подготовить квалифицированных специалистов,
имеющих теоретические знания и практические навыки по своей специальности, а также знания в области
гуманитарных наук. Например, учащихся обучали, как составлять рецензии на произведения писателей,
как вести и оформлять деловую документацию, для них проводились консультации по изучению языков,
они изучали творчество великих российских, украинских, иностранных писателей и поэтов. Целью деятельности предметных комиссий гуманитарного направления была подготовка грамотных, эрудированных
специалистов с широкими знаниями в области гуманитарных наук, разбирающихся в вопросах истории,
искусства, знающих родные и иностранные языки, читающих литературу, обладающих талантом начинающих поэтов и прозаиков.
То есть задача техникума состояла не только в подготовке квалифицированных специалистов со средним
специальным образованием, имеющих необходимые теоретические знания и практические навыки по специальности, а также знания в объеме средней общеобразовательной школы, но и в воспитании в духе марксизма-ленинизма (образ В.И. Ленина на экране, беседа о Карле Марксе), советского патриотизма (конференция на тему «Человек коммунистического общества»), дружбы народов и пролетарского интернационализма
(беседа о Кубе, подготовка газет, посвящённых Международному женскому дню и Международному дню
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солидарности трудящихся), обладающих навыками организации массово-политической и воспитательной
работы (готовить декламаторов на вечера, которые будут проходить в техникуме, к памятным датам подобрать стихотворения, поэмы).
Перспективами последующих исследований является изучение работы предметных комиссий в морских
учебных заведениях в последующие исторические периоды и их сравнение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Adnotacja. Podkreślono istotę planowania strategicznego i pokazano pozycję strategii inwestycyjnej w hierarchii
strategii działalności podmiotu gospodarczego. Autor zbadał międzynarodowe doświadczenia w planowaniu strategicznym,
w szczególności cechy zastosowania narzędzi planowania strategicznego działań inwestycyjnych takich jak model pięciu
sił Portera i macierz BCG. Praktyczna analiza międzynarodowych doświadczeń planowania strategicznego działalności
inwestycyjnej podmiotów gospodarczych na przykładzie grupy Kernel.
Słowa kluczowe: planowanie strategiczne, strategia funkcjonalna, strategia inwestycyjna, model pięciu sił Portera,
macierz BCG.
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Abstract. The essence of strategic planning is highlighted and the position of the investment strategy in the hierarchy
of strategies of the business entity is shown. The author examines the international experience of strategic planning, in
particular the features of the application of strategic investment planning tools such as the Porter model of the five forces
and the BCG matrix. The practical experience of strategic investment planning has been practically studied by business
entities on the example of the Kernel Group.
Key words: strategic planning, functional strategy, investment strategy, Porter's five-force model, BCG matrix.
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Анотація. Висвітлена суть стратегічного планування та показана позиція інвестиційної стратегії в ієрархії
стратегій діяльності суб’єкта господарювання. Автором досліджено міжнародний досвід стратегічного планування, зокрема особливості застосування інструментів стратегічного планування інвестиційної діяльності таких як
модель п’яти сил Портера та матриця BCG. Здійснено практичне опрацювання міжнародного досвіду стратегічного планування інвестиційної діяльності увагу суб’єктів господарювання на прикладі групи Кернел.
Ключові слова: стратегічне планування, функціональна стратегія, інвестиційна стратегія, модель п’яти сил
Портера, матриця BCG.

Вступ. Передумови для зміцнення конкурентоспроможності та збільшення обсягів виробництва компанії
забезпечується шляхом провадження стратегічного планування інвестиційної діяльності.
В умовах глобалізації економіки, виходу на міжнародні ринки та необхідності конкурувати з глобальними гравцями доцільним є дослідження та впровадження міжнародного досвіду стратегічного планування
інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аграрного сектору.
Основна частина. Проблема стратегічного планування інвестиційної діяльності відображена в працях
наступних вчених та дослідників Ю. Шанкланд, Дж. Брайсон, Г. Мінцберг, Б. Альстренд, Дж. Лемпел, М. Портер, Х. Мохайан, Д. Дебрехт, М. Левас, Ф. Т’юрон, М. Стівенс, Дж. Берджінс, Х. Д. Мохаммад’ян, Т. Мєлке.
У статті проаналізовано міжнародний досвід стратегічного планування інвестиційної діяльності на прикладі групи компаній Кернел.
Стратегічне планування – це процес погляду в майбутнє і виявлення тенденцій і проблем, а також визначення можливих шляхів досягнення цілі суб’єкта. Стратегічне планування – це розуміння викликів, тенденцій і проблем; розуміння того, хто є ключовими бенефіціарами або клієнтами і що їм потрібно; і визначення
найбільш ефективного та дієвого способу досягнення цілей. Хороша стратегія звертає увагу на фокус, відповідальність і результати (UN. Strategic planning).
Стратегія – визначає і розкриває організаційні цілі з точки зору довгострокових цілей, програм дій і пріоритетів розподілу ресурсів та визначає бізнес, в якому знаходиться або має бути організація (Shankland, 2007).
Стратегія – це інтеграція організаційної діяльності, використання і розподіл обмежених ресурсів в організаційному середовищі для досягнення поставлених цілей (Stevens, 2014).
Стратегічне планування – це дисциплінована спроба виробити фундаментальні рішення і дії, які формують
і спрямовують те, чим є організація, що вона робить і чому вона це робить, з акцентом на майбутнє (Bryson, 1988).
Cтратегічне планування є інструментом управління для кількох зосередити свої зусилля, забезпечити,
щоб члени працювали над досягненням тих же цілей, а також оцінити і скорегувати її напрямок у відповідь
на постійно мінливі умови. Стратегічне планування надає генеральний план, який організація використовує
для досягнення своїх цілей. Він відображає напрямок і цілі всієї організації і всіх аспектів її діяльності.
Стратегічне планування передбачає, що суб’єкт господарювання повинен реагувати на динамічно мінливе середовище, яке може зумовити зміни в майбутньому. Таким чином, стратегічне планування підкреслює
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важливість прийняття рішень, які забезпечать здатність суб’єкт господарювання успішно реагувати на зміни
в навколишньому середовищі (National Minority AIDS Council).
Інвестиційна стратегія є одною з функціональних стратегій і третьою в ієрархії стратегій організації після корпоративної та бізнес-стратегії.
Як зазначалося, стратегічне планування покликане підвищити конкурентоспроможність компанії в довгостроковій перспективі.
В основі кожної стратегії лежать наступні частини:
− дослідження природи конкурентного середовища;
− керівництво щодо вирішення проблеми конкуренції;
− покрокові дії в рамках виконання керівництва (Mohammadian, 2017).
У частині стратегічного планування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання формулюються
ті напрямки інвестування, які, на думку менеджменту суб’єкта господарювання, які забезпечать виконання
поставлених цілей в умовах, прогнозованих в стратегії розвитку. Стратегічне планування інвестиційної діяльності відображається в стратегічних планах інвестиційної діяльності, зокрема в стратегії розвитку, інвестиційній стратегій, капітальному бюджеті та бізнес-плані інвестиційного проекту. Для чіткого розуміння ролі
стратегічного планування інвестиційної діяльності в структурі стратегічного планування компанії (рис. 1).

Рис. 1. Чотири рівні ієрархії планування

Джерело: Mintzberg, Alstrend, Lempel, 2000

Рис. 2. П’ять сил конкуренції Портера Джерело:
Porter, 1979
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У рамках статті доцільно проаналізувати як середовище впливає на формування такої стратегії, зокрема
за використання п’яти сил конкуренції Портера (рис. 2).
Відповідно до матеріалів Майкла Портера до основних загроз для нових учасників ринку відносять:
− ефект масштаб;
− диференціація продукції;
− потреба в інвестуванні значних обсягів коштів;
− вразливість в частині витрат, незалежно від розміру;
− доступ до каналів дистрибуції;
− державна політика (Porter, 1979).
Постачальники можуть здійснювати свій вплив через
підняття цін чи зниження якості своїх товарів та послуг.
Покупці можуть впливати на зниження цін, вимагати
підвищення якості та сервісу.
Постачальники стають впливовим фактором, якщо
виконуються наступні вимоги:
− в даній індустрії присутні кілька компаній, які зосередили у своїх руках основну частку ринку індустрії;
− товар постачальника є унікальним або сильно відрізняється від аналогів;
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− в індустрії постачальника відсутня конкуренція;
− компанія є несуттєвим покупцем в масштабі індустрії постачальника.
Група покупців здійснює вплив:
− окремі покупці здійснюють значні за обсягом покупки;
− продукція є стандартизованою або ж слабо диференційованою;
− продукція використовується в подальшому виробництві їх власної продукції;
− сфера діяльності більшості покупців характеризується низькою прибутковістю;
− якість продукції не є визначальною для покупців;
− в разі якщо покупці самостійно займаються виробництвом аналогу даного виду продукції для власних потреб.
Товари замінники, чи ще як їх називають аналоги, субститути, зменшують потенціал галузі в частині
зростання прибутковості та обсягів виробництва компанії.
Щільна конкуренція за зайняття чільного місця в галузі серед наявних конкурентів зумовлена такими
факторами:
− на ринку велика кількість конкурентів, які за розміром співставні з компанією;
− низькі темпи росту ринку провокують конкуренцію між суб’єктами господарювання за частку ринку;
− висока частка постійних витрат або продукція швидко псується, що зумовлює зниження цін;
− збільшення продуктивності досягається за рахунок широкого застосування добавок;
− високі бар’єри виходу з ринку.
− конкуренти дотримуються протилежних стратегій, мають різне походження та лідерів.
У рамках формування стратегічних планів та аналізу розроблених стратегій доцільно брати до уваги
вплив факторів на компанію з моделі п’яти сил конкуренції Портера.
Іншим важливим інструментом, який використовується в стратегічному плануванні є матриця BCG
(Boston Consulting Group).
Матриця BCG надає такі припущення:
− частка ринку може бути досягнута за рахунок інвестицій у маркетинг продукції;
− приріст частки ринку завжди буде створювати додатковий потік грошових коштів;
− додаткові грошові потоки генеруються, коли продукт перебуває на стадії зрілості життєвого циклу;
− краща можливість зайняти домінуюче становище на ринку – це фаза зростання (Debrecht, Levas 2014).
Щоб допомогти суб’єктам господарювання в подальшому аналізувати свої активи, матриця BCG ділить
бізнес-продукти на чотири категорії:
1) «знаки питання» – це продукти на швидкозростаючих ринках з низькою часткою ринку;
2) «зірки» означають, що товар займає найбільшу частку на зростаючому ринку;
3) «дійних корів» означають продукцію з високою часткою на слабозростаючому ринку;
4) «собаки» означають продукцію з невеликою часткою на слабозростаючому ринку (Mohajan, 2018).
Матриця BCG пропонує такі варіанти розвитку подій:
1) гроші, отримані від «дійних корів», слід використовувати для перетворення вибраних «знаків питання» в «зірки». Довгострокова мета – зміцнення конкурентоспроможності «зірок»;
2) необхідно позбутися від неперспективних «знаків питання», щоб зменшити потребу в грошових
коштах організації;
3) організації повинні покинути ті галузі, де належні їм стратегічні бізнес-одиниці – це «собаки» (Bērzins, 2010).
У цілях аналізу міжнародного досвіду стратегічного планування інвестиційної діяльності за зразок взято
стратегічний інвестиційний план компанії Кернел (далі – Група).
Кернел – світовий лідер та найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії.
Основна діяльність Групи – виробництво та подальший експорт соняшникової олії оптом, виробництво
та реалізація бутильованої соняшникової олії, оптова торгівля зерном (переважно кукурудзою, соєю, пшеницею та ячменем), торгівля товарами, землеробство та ін. надання логістичних та перевалочних послуг.
Господарська діяльність Групи умовно поділена на 3 основних напрямки: переробка соняшнику, зернотрейдинг та інфраструктура, а також агробізнес. Основним є переробка соняшнику, а інші – допоміжні. Разом всі
три напрямки взаємопов’язані, створюють синергічний ефект і дозволяють Групі отримувати прибутки від
кожного напряму. Більшість виробничих потужностей Групи знаходиться в Україні.
Кернел експортує свою продукцію в більш ніж 80 країн світу.
Світовий ринок соняшникової олії прогнозовано буде рости вражаючими темпами за рахунок безлічі
переваг для здоров'я, що містяться в соняшниковій олії (Mielke, 2017). Популярність соняшникової олії зростає, зокрема, через високий рівень насичених жирних кислот. Наприклад, соняшникова олія містить найбільшу кількість вітаміну Е порівняно з іншими рослинними оліями (Turon, 2016).
Ринок соняшникової олії був оцінений в 7 020,5 млн. доларів США в 2018 році і, за оцінками, досягне
9 971,3 млн. доларів США до 2024 року, при цьому середньорічний темп росту складе 6,3% в 2019–2024 роках.
Ціни на соняшникову олію прогнозовано будуть рости в 2020–2028 рр. (OECD-FAO AGRICULTURAL
OUTLOOK 2019–2028).
Виробництво та експорт соняшникової олії в Україні є конкурентоспроможним на зовнішньому ринку. Однак навіть при таких значних обсягах виробництва та експорту Україна не в змозі повністю вплинути на світову цінову ситуацію. У світовому виробництві для отримання рослинної олії використовують
насіння та плоди понад 100 культур. Частка соняшникової олії серед усіх рослинних олій займає четверте
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місце. Завдяки останнім технологіям в останні роки обсяг світового виробництва соняшникової олії постійно збільшується, але він залишається набагато меншим, ніж виробництво пальмової та соєвої олій, які часто
виступають замінниками соняшникової олії.
Ось чому на світовому ринку соняшникової олії, окрім врожаю та, відповідно, постачання саме соняшникової олії, важливими факторами, що впливають на ціну, є:
− збільшення/зменшення пропозиції та зміни цін на інші види рослинних;
− зміна попиту. Найбільшими споживачами у світі сьогодні є Індія та Китай;
− події форс-мажорних ситуацій, пов'язані переважно з погодними умовами.
З точки зору застосування матриці BCG, основна продукція Групи – соняшникова олія, займає на ринку квадрант «зірок». Це підтверджується як прогнозним зростанням ринку та лідерською позицією Групи на ринку.
В рамках оцінки стратегічних планів Групи доцільно додатково використати модель п’яти сил конкуренції Портера.
Кернел є одним із світових лідерів ринку соняшникової олії, тим не менше Кернел все ж підданий впливу
деяким загроз, властивим для нових учасників ринку. Зокрема, за використання таких державних заходів як
ліцензування та обмеження на імпорт певних товарів.
Вирощування соняшнику з подальшою його переробкою на соняшникову олію потребує суттєвих інвестицій. Вирощування соняшнику потребує використання насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин,
мінеральних добрив та сільськогосподарської техніки. На ринках кожного з вказаних товарів присутні кілька ключових гравців, проте між ними зберігається щільна конкуренція, що зменшує їх вплив на компанію.
Втім, вплив постачальників на конкурентоспроможність Групи незначний: виробництво соняшникової олії
проводиться з власної сировини. Група також є одним з найбільших покупців насіння соняшнику у дрібніших господарств. Отож вплив постачальників на Кернел є несуттєвим.
Група покупців може опосередковано впливати на конкурентоспроможність Кернел, адже основний
товар, соняшникова олія, є стандартизованим і співставним з товаром інших виробників.
На ринку рослинних жирів та олій велика кількість товарів-замінників, таких як оливкова, кукурудзяна,
соєва, пальмова олії. Попит на рослинні олії зростає одночасно із зростанням населення світу. Дані обставини вказують на стійкість ринку соняшникової олії.
На глобальному ринку соняшникової олії присутній вплив інших виробників на конкурентоспроможність Групи. Є присутність кількох великих гравців, які займають значну частку ринку.
Ринок стрімко росте, з огляду на наявність власного вирощування соняшнику та власні переробні потужності Група може впливати на постійні витрати, а сам товар – соняшникова олія, не є швидкопсувним. Відповідно, вплив інших гравців на конкурентоспроможність Групи є незначним.
Аналіз позиції Групи на ринку та ринкового середовища за використання методу п’яти сил конкуренції
Портера дозволяє нам окреслити основні напрями діяльності та стратегічні напрями інвестування, які б
забезпечили досягнення стратегічних цілей та зміцнення конкурентоспроможності Групи.
З точки зору п’яти сил конкуренції Портера, ключовими напрямами розвитку Групи мають бути:
− розвиток каналів дистрибуції, транспортних можливостей в цілях забезпечення здійснення реалізації
власної продукції;
− диверсифікація постачальників основних засобів та виробничих запасів з метою оптимізації закупівельних цін та, відповідно, собівартості;
− розширення співпраці з постачальниками насіння соняшнику в цілях завантаження власних переробних потужностей придбаною сировиною за оптимальними цінами. Даний напрям може включати наступні
заходи:
1) надання послуг елеватора локальним аграрним товаровиробникам;
2) надання транспортних-експедиційних послуг, зокрема транспортування залізничним транспортом за
рахунок власного та залученого рухомого складу;
3) надання перевалочних послуг, зокрема на власних перевалочних потужностях в порту Чорноморськ;
4) посередницькі послуги при експорті сільськогосподарської продукції, в т.ч. оформлення необхідної
документації;
− укладання та розвиток партнерських відносин з іншими учасниками ринку;
− збільшення обсягів вирощування соняшнику власними силами.
На основі ключових напрямів стратегічного розвитку Кернел доцільно визначити стратегічні напрями
інвестування, які доцільно було б включити до інвестиційної стратегії Групи:
− збільшення переробних потужностей в регіонах, де компанія слабо представлена з метою консолідації
переробного бізнесу в Україні;
− оновлення та розширення існуючих переробних потужностей;
− розширення земельного банку та збільшення парку сільськогосподарської техніки для збільшення
обсягів виробництва соняшнику, як сировини для переробних заводів;
− розширення мережі елеваторів для забезпечення якісного елеваторного обслуговування як власної продукції, так і продукції сторонніх виробників з метою їх подальшого залучення як постачальників сировини;
− розширення парку рухомого залізничного складу для забезпечення транспортування зерна та соняшникової олії до перевалочного терміналу в порту Чорноморськ;
− розширення існуючих та будівництво нових перевалочних потужностей в порту Чорноморськ.
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Для дослідження доцільно проаналізувати стратегію розвитку Кернел (рис. 3).

Рис. 3. Середньострокова стратегія Кернел
Джерело: Kernel Holding S.A., 2020

Відповідно до рисунку 3, Група задекларувала серед основних цілей консолідацію бізнесу по переробці
соняшнику в Україні. Також Група декларує цілі щодо оптимізації собівартості виробництва зерна та подвоєння обсягів експорту зерна.
У рамках досягнення поставлених цілей планується підвищити дисципліну операційної діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази та географічний фокус, що означає компактне розташування виробничих
майданчиків/сільськогосподарських угідь.
Таблиця 1

Деталізація інвестиційної стратегії Кернел, млн. дол.
Показник
Розширення земельного банку
орендованої землі (+200 тис. га)
Спорудження в Західній
Україні нового переробного
заводу потужністю 1 млн. тон
переробки на рік та супутньої
теплоелектроцентралі
Спорудження теплоелектроцентралей
(відновлювані джерела енергії)
на 6 заводах протягом 2019-2020
фінансових років
Будівництво нового терміналу для
експорту зерна в порту Чорноморськ:
– потужність перевалки 4 млн. тон
зерна на рік;
– введений в експлуатацію
в 2020 фінансовому році;
– збільшення потужностей
в 2021 фінансовому році.

2017
152

2018 2019 2020 2021 2022
47

Статус
завершення
на 05.2020

Сегмент

199

100%

Агробізнес

179

50%

Переробка
соняшника

52

10

47

64

0

12

30

79

48

169

50%

Переробка
соняшника

1

3

46

52

35

137

75%

Зернотрейдинг
та
інфраструктура

Інвестування в зернові залізничні
вагони (500 нових + 2 949 наявних)

16

65

8

89

100%

Спорудження і вдосконалення
елеваторів

19

36

8

65

100%

45

100%

Придбання активів переробного
заводу Еллада
Всього ключові напрямки
інвестування
Витрати на підтримку наявних
основних засобів
Всього інвестиції
Джерело (Kernel Holding S.A., 2020)

24

6

Всього

2

21

Зернотрейдинг
та
інфраструктура
Зернотрейдинг
та
інфраструктура
Переробка
соняшника

177

149

187

215

149

6

883

Х

Х

35

62

65

73

86

60

381

Х

Х

212

211

252

288

235

66

1 264

Х

Х
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Відповідно до даних таблиці 1, основні напрями інвестиційної стратегії Групи в 2017–2022 рр. відповідають основним напрямкам інвестування, визначеними в статті за використання моделі п’яти сил Портера
та матриці BCG:
− збільшення переробних потужностей в регіонах, де компанія слабо представлена шляхом будівництва
нового переробного заводу в Західній Україні та покупки переробного заводу Еллада;
− оновлення існуючих переробних потужностей за рахунок інвестицій в спорудження теплоелектроцентралей та модернізації існуючих елеваторів;
− розширення земельного банку на 200 тис. га для збільшення обсягів виробництва соняшнику, як сировини для переробних заводів;
− інвестиції в розширення мережі елеваторів для забезпечення якісного елеваторного обслуговування як
власної продукції, так і продукції сторонніх виробників;
− розширення парку рухомого залізничного складу на 500 вагонів;
− будівництво нового перевалочного терміналу в порту Чорноморськ.
Аналіз основних напрямків інвестиційної стратегії Кернел свідчить про те, що компанія сфокусована на
консолідації переробного бізнесу в Україні та зміцненні лідерської позиції в реалізації соняшникової олії на
зростаючому глобальному ринку.
Висновки з проведеного дослідження. Основні положення інвестиційної стратегії відповідають викликам та вимогам глобального ринку соняшникової олії, виявленим за використання моделі п’яти сил Портера
та матриці BCG.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.

3.
4.
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Adnotacja. Artykuł naukowy poświęcony jest analizie możliwości i zasobów regionalnych mediów w zakresie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Ukrainie. W tym kontekście za kryteria oceny proponuje się uznać
pełnienie przez media funkcji niepolitycznych: konsolidacji społecznej i dialogu, przechowywania i archiwizacji wydarzeń,
socjalizacji obywateli, ich integracji z aktualnymi procesami lokalnymi i tym podobne. Zaznaczono, że interaktywność
mediów jest kluczem do realizacji wymienionych funkcji i kształtowania opinii publicznej w ramach aglomeracji.
Zbadano wpływ reformy decentralizacji na zaangażowanie regionalnych mediów w kształtowanie społeczeństwa
obywatelskiego, a także sprzyjające warunki dla rozwoju mowy wspólnot. Głównym celem mediów regionalnych
jest zdefiniowanie funkcji przechowywania pamięci historycznej i narodowej jako ważnego czynnika kształtowania
wspólnych wartości, doświadczeń, historii. Zaktualizowano funkcje oświatowo-humanitarne i społeczno-kulturowe
lokalnych mediów, które wpływają na nadbudowę wartości społeczeństwa obywatelskiego.
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, media, przestrzeń medialna, komunikacja polityczna, decentralizacja,
konwergencja mediów, wartości polityczne.

RESOURCE POTENTIAL OF LOCAL MEDIA
IN THE CONTEXT OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN UKRAINE
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Abstract. The study touches upon the issue of the analysis of opportunities and resources of regional mass media
in terms of development of civil society in modern Ukraine. In this context the evaluation criteria are proposed to be
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the performance of non-political functions by the mass media: social consolidation and dialogue, storage and archiving
event, socialization of citizens, their integration into relevant local processes and so on. It is emphasized that the interactivity
of the mass media is a guarantee of the implementation of the mentioned above functions and the formation of public
opinion within the agglomeration.
The author explores the influence of decentralization reform on the involvement of regional mass media into
the formation of civil society, and also the favorable conditions for the development of community broadcasting. The
leading purpose of regional media is the function of preserving historical and national memory as an important factor in
the formation of common values, experience, history. The educational-humanitarian and socio-cultural functions of local
mass media which influence the value superstructure of civil society are of current importance.
Key words: civil society, mass media, media space, political communication, decentralization, media convergence,
political values.

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕВИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
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Анотація. Наукова стаття присвячена аналізу можливостей і ресурсів регіональних масмедіа щодо розвитку
громадянського суспільства в сучасній Україні. У вказаному контексті критеріями оцінки запропоновано вважати виконання засобами масової інформації неполітичних функцій: суспільної консолідації та діалогу, зберігання
й архівування подій, соціалізації громадян, їхньої інтеграції в актуальні місцеві процеси тощо. Наголошено, що
інтерактивність засобів масової інформації є запорукою реалізації перелічених функцій та формування громадської думки в межах агломерації.
Досліджено вплив реформи децентралізації на залучення регіональних масмедіа до формування громадянського суспільства, а також сприятливих умов для розвитку мовлення громад. Провідним призначенням регіональних медіа визначено функцію зберігання історичної та національної пам’яті як важливого чинника формування спільних цінностей, досвіду, історії. Актуалізовано просвітницько-гуманітарну та соціокультурну функції
місцевих засобами масової інформації, які впливають на ціннісну надбудову громадянського суспільства.
Ключові слова: громадянське суспільство, засоби масової інформації, медіапростір, політична комунікація,
децентралізація, конвергенція медіа, політичні цінності.

Вступ. Формулювання концепту засобів масової інформації як «четвертої влади» в Україні виправдане
лише в контексті їхньої соціальної складової частини, а саме взаємодії з інститутами громадянського суспільства. Така взаємодія має різні прояви, напрями та цілі. Реалізація громадських ініціатив із використанням потенціалу масмедіа є невичерпною, оскільки відбувається майже синхронний розвиток інформаційного суспільства й інформаційно-комунікаційних технологій. І якщо для країн західної демократії яскравим
прикладом симбіозу медіа та громадянського суспільства є існування суспільних мовників, чия діяльність
здійснюється коштом сплати збору громадянами за користування/наявність телевізора та який безпосередньо йде на фінансування мовника, то для сучасної України – це лише далекоглядний пріоритет.
Українські реалії щодо засобів масової інформації (далі – ЗМІ) ускладнюються відсутністю досвіду
функціонування медіаринку, який фактично почав формуватися менше 30 років тому. Як наслідок, в Україні
немає медіабрендів із багаторічними історіями, як-от The Times (1785 р.), The Sunday Times (1821 р.), The
Economist (1843 р.), The New York Times (1851 р.), The Washington Post (1877 р.), The Daily Mail (1896 р.).
А вітчизняні ЗМІ, особливо локальних рівнів, з’являлися і проходили своє становлення в умовах концентрованих галузевих, економічних і політичних криз, що призводило до короткочасної активності видання
чи каналу або ж до частої зміни власників, отже, і редакційної політики. Звернімо увагу на ті можливості
ЗМІ, які в умовах вітчизняного медіапростору сприяють демократичним перетворенням у становленні українського суспільства.
Основна частина. Проблематика, закладена в напрямі дослідження, передбачає за замовчуванням оптимальне поєднання рис демократичності в суспільстві, державі й безпосередньо ЗМІ, а також ситуацію, коли
медіа не зазнають тиску з боку зацікавлених, передусім політичних, сил. В Україні у 2015 р. було ухвалено
Закон «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», яким передбачалося виведення органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування зі
складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції (Про реформування
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, 2016). Отже, визнаючи значні ризики впливу
на медіа, в Україні пріоритетом обрали процес системного виведення з-під тиску державних інституцій друкованої преси, тоді як бізнес-експансія медіа перетворилася на нові правила існування останніх.
Демократичну функцію ЗМІ могло уособлювати будівництво своєрідного «мосту» між громадянином
та політиком. Традиційні, зокрема друковані, видання – це засіб з’ясування особистого ставлення до політики, регіонального управління, політичного актора й інших політико-владних інституцій. Наприклад, є мож78
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ливість прочитати газету і викинути її чи прочитати і потім ще раз повернутися до інформації, обговорити
її зі своїм оточенням, або і взагалі не читати, з’ясувавши джерело й об’єкт публікації. На відміну від властивостей «нових медіа», реакція на газету чи журнал не буде публічною і не стане приводом для початку
дискусії. Однак аудиторія газети, яка й так обмежується тиражом і підпискою, фільтрується крізь призму
бажання/не бажання сплачувати за інформацію. В Україні поки що відсутня соціальна традиція платних підписок на канали, стрічки новин, а передплата друкованих видань зменшується, адже зменшуються кількість
авторитетної преси та доходи громадян. У регіонах функціонування районних газет для видавців в умовах
перманентної кризи взагалі стало непосильним тягарем. Не завжди це означає ліквідацію газет, часом це
наслідок рішення редакції відмовитися від паперової версії.
Водночас, зважаючи на те, що механізмів напрацювання і презентації консолідованих ідей і цілей немає,
процес реакцій «за» і «проти» на програмні меседжі, оприлюднені у ЗМІ, може сприйматися як фільтр
у формуванні суспільних цінностей. Якісним у вказаному контексті показником відбору ЗМІ можемо вважати рівень довіри до них аудиторії. Так, навіть в умовах констатованого зниження довіри до засобів масової
інформації у 2020 р. рівень довіри до українських ЗМІ сягнув 52,5% (Оцінка громадянами діяльності влади,
2020). Отже, пасивна участь засобів масової інформації полягає водночас і у формуванні орієнтирів для суспільства щодо актуального порядку денного, і у виробленні власних позицій і оцінок щодо повторюваних
у медіа сигналів.
За критерії оцінки ресурсного потенціалу місцевих ЗМІ в контексті розбудови громадянського суспільства пропонуємо взяти функції регіональних медіа, серед яких:
– суспільна консолідація та діалог;
– зберігання й архівування подій і згадок про важливі заходи, рішення, зміни в житті місцевих мешканців, населених пунктів, локальних спільнот;
– забезпечення можливості для населення через коментарі у ЗМІ реагувати на місцевий порядок денний;
– соціалізація громадян, їхня інтеграція в суспільні процеси, що стає можливим, коли людина отримує
інформацію і реагує на події, які відбуваються в безпосередній близькості до неї.
За цими параметрами можна визначити орієнтованість регіональних ЗМІ на громаду – її потреби і запити,
можливість і здатність до комунікації з місцевою спільнотою, усвідомлення свого соціального призначення.
Оприлюднені в засобах масової інформації матеріали часто знаходять відгуки в аудиторії, як позитивні, так
і негативні, висловити їх можна лише за умови наявності опцій зворотного зв’язку, коментування тощо. Якщо
ми говоримо про важливість існування ЗМІ для громадянського суспільства, то саме інтерактивність, а не
мультимедійність медіа мають значення. Тут ідеться і про вкладки «Зворотний зв’язок» чи «Контакти» на сайтах видань, і про активність ЗМІ на своїх сторінках у соціальних мережах, де опція коментування передбачена
конструктом самої мережі. Сутність цих параметрів передусім полягає не в комунікації громадянина і масмедіа, а у створенні останніми майданчика для громадян, де вони могли б висловитися з актуальних проблем
їхнього регіону, населеного пункту або й більш локально – вулиці чи багатоквартирного будинку.
Мультимедійність ЗМІ – це перевага контенту, гіпертекстуальність – чинник оцінки рівня професійності
медіа, а інтерактивність – це про соціальний функціонал. І його реалізація важлива для консолідації місцевих спільнот, інтеграції її членів в інформаційний простір громади, формування громадської думки в межах
агломерації. Дослідниця медіа Н. Стеблина наголошує, що коментування не пов’язане з ексклюзивністю
розміщуваних новин, тобто для читача немає значення, чи на ресурсі розміщено авторський матеріал, чи
передрук з іншого медіа (Стеблина, 2018: 199). З огляду на те, що статистично відвідуваність сайтів часто
залежить саме від переходів користувача на ресурс за посередництва соціальних мереж, де видання регулярно публікує посилання на свої матеріали, саме соціальні медіа набувають статусу генератора суспільних
процесів. З іншого боку, засоби масової інформації наділяють той же Facebook інформаційним ресурсом,
адже мережа не виробляє власного контенту.
Прикладами ефективного медіаспівробітництва на користь розбудови громадянського суспільства,
соціального партнерства та залучення позитивного закордонного досвіду вважаємо функціонування
в Україні мережі регіональних прес-клубів та кризових медіацентрів. Ідеться передусім про мережу, створену Українським освітнім центром реформ, яка надає громадянам, лідерам недержавних організацій, державним службовцям, експертам, політикам і аналітичним центрам можливість зустрітися із представниками
ЗМІ і надати інформацію про державні та громадські ініціативи. Прес-клуби також використовуються для
інтегрування національних освітніх кампаній на регіональному та місцевому рівнях (Український освітній центр реформ, 2020). Такі медійні організації діють у Львові, Чернівцях, Одесі, Миколаєві, Херсоні,
Вінниці, Києві, Житомирі, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Сумах, Полтаві, Рівному, Хмельницькому, Тернополі,
Кропивницькому, Луцьку та Чернігові.
Ще один приклад самоорганізації медіа й інститутів громадянського суспільства – діяльність кризових
медіацентрів (далі – КМЦ), які функціонують у Сєвєродонецьку, Херсоні, Одесі, Коломиї, Краматорську,
Миколаєві, мають Кримське представництво. Мета КМЦ – створити дієвий майданчик для конструктивного
діалогу влади, журналістів, громадськості. На своїх сайтах ці організації поєднують інформаційно-аналітичний функціонал засобів масової інформації та прес-центрів і опції партнерського супроводу різноманітних
соціальних і просвітницький проєктів. Кризові медіацентри, хоч і пов’язані спільними цілями, однак є самостійними організаціями, які визначають напрями своєї діяльності, пріоритети у співробітництві та спектр
додаткових послуг, що надаються на комерційній основі.
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Наведені приклади підводять до висновку, що регіональні ЗМІ, які функціонують у нових умовах конвергентності, мають усвідомлено підійти до потреби зміни парадигми власної діяльності – не лише інформувати аудиторію, але і сприяти її комунікації. Друкована газета, телевізійний канал, радіоефір, електронний сайт новин можуть стати майданчиками для висловлення суспільних позицій, персональних думок,
колективних заяв від першої особи. Такий досвід існує в інших країнах, він, зокрема, використовується для
запобігання монополізації медіасфери. Інструментарій сучасних масмедіа дозволяє формувати дієві комунікаційні зв’язки як усередині регіонів, так і на міжрегіональному рівні.
Функція зберігання згадок про важливі події і зміни, які стосуються місцевих мешканців, населених
пунктів, локальних співтовариств, – це одне з найважливіших призначень регіональних засобів масової
інформації, особливо для формування спільних досвіду, історії, цінностей, оскільки ідентифікація людини з певною територіальною локацією має відбуватися через усвідомлення історичного коріння, спільного
минулого на цій території як своїх пращурів, так і громади, у якій мешкає громадянин. Вказана функція має
цілком матеріальний еквівалент – підшивки місцевих газет та журналів, онлайн-архіви як на сайтах видань,
так і на сторонніх ресурсах, архіви стрічок новин на інформаційних сайтах тощо.
Із 2012 р. в Україні функціонує проєкт “LIBRARIA”, який у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими інституціями в Україні та за її межами оцифровує й архівує значний масив української історичної
періодики, зокрема й регіональних ЗМІ. Станом на кінець 2020 р. ресурс “LIBRARIA” містить 554 назви,
87 627 випусків, 501 995 сторінок періодичних видань із фондів українських архівів та бібліотек, Книжкової палати України (Архівні інформаційні системи, 2020). Під час карантинних заходів через коронавірус
ресурс відкрив повний доступ до своєї колекції для всіх, хто бажає. Досить цінні з такого погляду державні
обласні архіви та бібліотеки, які також тривалий час збирають і зберігають підшивки місцевої періодики.
Збереження інформації про локальні події важливе й тому, що це переважно аспекти, які не цікавлять центральні ЗМІ, та й політика не зосереджується на цій функції. Пересічні громадяни, занурені в непросту буденність, теж не замислюються над важливістю фіксації змістів кожного дня. Усвідомлення цінності архіву історичної пам’яті рідного села, селища, міста, області приходить, коли минулі події мають проєкційний вплив на
майбутнє чи події сьогодення. Уважаємо доцільним навести приклад функціонування видання «Свобода» –
найстаршої україномовної газети у США, що виходить безперервно з 1893 р. Свого часу дописувачами «Свободи» були І. Франко, М. Павлик, С. Петлюра, М. Грушевський та інші видатні українці. З 1921 р. до 1998 р.
газета була єдиним поза Україною щоденним виданням (Найстаршій україномовній газеті «Свобода» у США –
127 років, 2020). Онлайн-архів газети зберігає всі випуски з 1893 р. до 2015 р., а це понад 23 тисячі примірників
(Газета «Свобода», 2015). Уважаємо, що видання діаспори – теж за своєю сутністю регіональне ЗМІ, яке разом
із функцією збереження історичної пам’яті, виконує завдання зі збереження національної пам’яті, підтримує
зв’язок як між поколіннями, так і між сучасниками, розділеними тисячами кілометрів.
Нині в Україні, як і загалом у світі, актуалізовано просвітницько-гуманітарні громадські ініціативи, які
реалізуються за участі або посередництва ЗМІ, особливо «нових» та соціальних медіа. Передусім ідеться
про благодійні збори коштів для допомоги важкохворим, вразливим верствам суспільства, реалізації соціально-культурних проєктів тощо. Роль засобів масової інформації тут полягає, по-перше, в інформуванні
своєї аудиторії про певну потребу, по-друге, в інформаційній підтримці благодійних проєктів. Іноді й самі
ЗМІ стають спонсорами в реалізації таких ініціатив.
Апробувати висловлені тези в умовах широкого інформаційно-комунікаційного простору досить легко.
Скориставшись пошуковиком Google, на запит «у (назва області) збирають кошти» отримуємо результат
пошуку, де перша сторінка на 100% складається з посилань на регіональні ЗМІ з повідомленнями про потребу в допомозі. Показово, що проблеми, які намагаються вирішити шляхом збору коштів, схожі в різних регіонах, а це: лікування важкохворих дітей, поранених військових; матеріально-технічна допомога лікарням;
поліпшення умов життя соціально незахищеним родинам; порятунок архітектурних пам’яток; встановлення
пам’ятників чи пам’ятних знаків; допомога погорільцям чи постраждалим від стихійних лих.
Окрім того, регіональні засоби масової інформації є партнерами благодійних кампаній та проєктів, що завжди
вказується у вихідних даних про проєкт. Часто грантодавці висувають обов’язковою умовою залучення до реалізації ініціатив масмедіа. З одного боку, це засіб розповісти про самого грантодавця та його діяльність, з іншого – шлях пошуку регіональних партнерів, благодійників, меценатів, мобілізації місцевого населення для участі
у важливих для їхньої громади справ. Прикладами благодійних ініціатив назвемо соціальний проєкт «Можливості без меж» (Рівне), «Купи зустріч – подаруй дитині свято» (Закарпаття), грантовий проєкт «Інтеграція молоді з вадами слуху та зору в середовище здорових однолітків шляхом проведення спільних культурно-масових
та освітніх заходів» (Івано-Франківськ), гуманітарний проєкт «Школа як осередок соціальної згуртованості
та стійкості у громаді» (Луганщина), проєкти в регіонах від «Українського культурного фонду» тощо.
Наголосимо, що початок вирішення будь-якої проблеми чи реалізації потреби починається з її озвучування, донесення до суспільства. Інформування про збір коштів чи підписів зі спільною метою зумовлює
громадське обговорення і рішення кожного: про участь і її рамки чи не участь взагалі. Як зазначає у своєму
дослідженні професорка О. Новакова, тільки тоді, коли громадяни будуть переконані, що стан добробуту
в державі – це результат переважно їхніх власних зусиль, а не ворожих та злочинних дій можновладців,
можна буде говорити про наявність надійної бази для реального об’єднання людей у справжні, дієві громадянські асоціації (Новакова, 2017: 142–143). Суспільство таким чином консолідується, визначає пріоритети,
дізнається про життя тих, хто поруч і не завжди має можливість попросити про допомогу.
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Ще однією обставиною, яка зумовлює функції регіональних ЗМІ щодо впливу на формування громадянського суспільства, стала реформа децентралізації, яка станом на кінець 2020 р. привела до утворення на території України 1 469 територіальних громад (Портал «Децентралізація», 2020). А в липні 2020 р. набрав чинності Закон України «Про утворення та ліквідацію районів», яким було ліквідовано 490 тоді ще існуючих районів,
а замість них утворено 138 нових – укрупнених і зі зменшеними повноваженнями (Про утворення та ліквідацію районів, 2020). Отже, в Україні остаточно внормували таку важливу складову частину local media, як
територіальність, актуалізували нові межі громад і територій. На нашу думку, розбудова регіональних засобів
масової інформації відповідно до меж новоутворених об’єднаних територіальних громад допоможе у формуванні сприятливого локального медіасередовища для реалізації спільних проєктів місцевих спільнот, налагодженню комунікації як між мешканцями ОТГ, так і між органами представницької влади та громадянами.
Також децентралізація має вплинути і на сегментацію регіонального медіаринку, зокрема, у напрямі розвитку
«нових медіа» на рівні ОТГ, відродження або появи нових друкованих видань на рівні укрупнених районів,
формування сітки мовлення регіональних телеканалів з урахуванням специфіки адміністративно-територіального поділу тощо. Об’єднані територіальні громади – оптимальні майданчики для створення гіперлокальних
медіа, які продукують свій контент суто в межах інтересів та запитів невеликих спільнот.
Тут доцільно згадати про концепцію мовлення громад (community media), яке діє на основі організації громадянського суспільства та суспільної участі, відрізняється від суспільного мовлення (public service
broadcasting) незалежністю від державної влади, зокрема і місцевої, і тим, що засновується шляхом добровільного об’єднання. На думку медіаексперта С. Баклі, щоб мовлення громад закріпилося в Україні, його
функціонування має не лише стати частиною законодавства щодо ЗМІ з подальшою реалізацією нових норм
через надання ліцензій та регулювання, а й супроводжуватися підвищенням рівня обізнаності та розбудовою
спроможностей серед учасників громадянського суспільства на місцевому рівні (Баклі, 2016). Законодавче
визнання мовлення громад як окремого сектора медіа забезпечить правову і політичну основу для надання
конкретних механізмів доступу до технічних ресурсів, частот і платформ, а для аудиторії створить належні
умови для отримання інформації.
Проєкти соціокультурного спрямування в місцевих ЗМІ – це ресурс функціонального впливу медіа на
формування регіональної політичної культури. Перевага локальних медіа в цьому процесі полягає в їхній
орієнтації на порівняно вузькі постійні аудиторії, сукупність яких конструює як загальну політичну культуру, так і відповідні локальні культурні кластери. У такому культурному контексті окремо на використанні
телевізійних каналів наголошує дослідниця О. Царенко. На її думку, екран телевізора дозволяє не тільки
у вербальній, але й у візуальній формі вносити в політичну свідомість ідеї, погляди, думки, які зовсім нещодавно були абстрактними. Використання телебачення для формування політичної культури і суспільної найбільш ефективне, оскільки воно спроможне впливати на людей за короткі часові періоди (Царенко, 2013).
Засновник та президент Всесвітнього економічного форуму в Давосі К. Шваб серед чинників впливу на
сучасні громадянські суспільства називав технології, геополітику та ринок. Їх поєднання створює відповідні
умови і тиск, стимулює появу мільйонів організацій громадянського суспільства по всьому світові. У свою
чергу, це породило «захоплюючі моделі вираження громадян як в Інтернеті, так і в автономному режимі,
і стимулювало участь людей у глобальних процесах управління» (The Future Role of Civil Society, 2013).
В Україні інформаційно-комунікаційні чинники впливу на громадянське суспільство акцентовано в Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр. (Національна
стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр., 2016). У документі
основними проблемами демократичного розвитку громадського сектора в Україні названо відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства. Водночас потенціал громадянського суспільства України став частиною пріоритетів нової Дорожньої
карти Європейського Союзу (далі – ЄС), яка передбачає розвиток чотирьох пріоритетних напрямів: сприятливого середовища, діалогу між громадянським суспільством і урядом, потенціалу громадянського суспільства та підтримки організацій громадянського суспільства з боку ЄС (Потенціал громадянського суспільства
України серед пріоритетів нової Дорожньої карти ЄС, 2018). Попри синхронізацію положень двох згаданих
документів, закладені в них пріоритети поки що не знайшли реального втілення не лише на регіональному, але й на центральному рівні. Отже, унормування медійної діяльності і створення інституціонального
середовища для виконання засобами масової інформації всього спектра соціальних та світоглядних функцій
залишається нагальною потребою.
Висновки. З огляду на висловлені тези щодо ЗМІ, які водночас є соціальним інститутом і беруть участь
у конструюванні політичної реальності, суспільної свідомості, можна вважати, що медіа виконують функцію
своєрідного самовідтворення цінностей, які сприймаються і підтримуються населенням на певній території.
Охоплені тенденційними кризовими явищами, процесами комерціалізації та трансформації форматів подачі
контенту засоби масової інформації залишають у колі своїх інтересів громадянське суспільство, однак у цій
системі відносин ЗМІ мають і частково реалізовують свої можливості підтримувати розвиток громадських
ініціатив. Потенціалу регіональних засобів масової інформації вистачає, щоби вони виконували важливі для
місцевих спільнот функції збереження історичної та національної пам’яті, соціалізації й інтеграції громад,
комунікації, зокрема і з метою спільної реалізації благодійних, гуманітарних, соціокультурних проєктів.
Подальший розвиток цього напряму функціонування масмедіа має бути зумовлений, серед іншого, новими
умовами та можливостями реформи децентралізації.
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Adnotacja. Ostatnim etapem przygotowania zawodowego przyszłego nauczyciela szkoły podstawowej jest niezwykle
pozytywny okres czasu dla rozwoju kreatywności podmiotu, kiedy jego potencjał do kreatywności figuratywnej zaczyna
się wyraźnie manifestować i realizować, przy czym dzieje się to systematycznie i spójnie, a czynniki psychologiczne
mogą być pewnymi czynnikami napędzającymi tę psychologiczną dynamikę sfery kreatywnej podmiotu na tym
etapie profesjonalizacji, aby uniknąć stereotypyzacji figuratywnej, znaleźć własną ścieżkę twórczej realizacji, ciągłe
podnoszenie jakościowego i ilościowego poziomu oryginalności własnego kreatywnego produktu figuratywnego, dążenie
do ukończenia i interpretacji jego kreatywnego produktu i tym podobnych.
Ustalono, że podczas całego okresu dorastania i zdobywania doświadczenia edukacyjnego i zawodowego przez
przyszłych nauczycieli szkół podstawowych, głównymi specyficznymi cechami figuratywnego aktu twórczego dla
przedstawicieli tego kształcenia zawodowego jest szybkość powstawania i wdrażania kreatywnego projektu, stopień jego
odchylenia od istniejących prototypów, pragnienie, aby uniknąć możliwego powrotu do nich lub ich modyfikacji i dążenia
do ukończenia i właściwego projektowania ich kreatywnego produktu.
Słowa kluczowe: kreatywność, student, zdolności twórcze, struktura, współczynnik, wskaźnik, związek.
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Abstract. The final stage of professional training of the future primary school teacher is a very positive period of time for
the development of figurative creativity of the subject, when it begins to manifest itself and realize its potential for figurative
creativity, and it happens systematically and coherently. At this stage of professionalization may be psychological factors to
avoid image stereotyping, finding their own way of creative realization, constantly improving the qualitative and quantitative
level of originality of their own creative image product, the desire to complete and interpret their creative product and more.
It is established that during the whole process of growing up and gaining experience in educational and professional
activities by future primary school teachers, the main specific characteristics of the creative figurative act for the representatives
of this training is the speed of emergence and development of creative ideas, the degree of its deviation from existing
prototypes. return to them or their modification and efforts to complete and properly design their creative product.
Key words: creativity, student, creativity, structure, coefficient, indicator, connection.
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Анотація. Завершальний етап професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи виступає вкрай
позитивним проміжком часу для розвитку образної креативності суб’єкта, коли починає яскраво проявлятися
та реалізовуватися його потенціал до образної творчості, причому це відбувається системно та узгоджено, а певними драйверами даної психологічної динаміки креативної сфери суб’єкта на даній стадії професіоналізації
можуть виступати психологічні чинники уникнення образної стереотипізації, пошуку власного шляху творчої
реалізації, постійного підвищення якісного та кількісного рівня оригінальності власного творчого образного продукту, прагнення до завершення та інтерпретації свого творчого продукту тощо.
Встановлено, що протягом усього процесу дорослішання та набуття досвіду навчально-професійної діяльності майбутніми вчителями початкової школи, основними конкретними характеристиками креативного образного
акту для представників даного професійної підготовки виступає швидкість виникнення та розгортання творчого
задуму, ступінь його відхилення від існуючих прототипів, прагнення якомога уникнути можливого повернення до
них чи їх модифікація та намагання до завершення і належного оформлення свого творчого продукту.
Ключові слова: креативність, студент, творчі здібності, структура, коефіцієнт, показник, зв’язок.

Вступ. Креативність як стійка особистісна характеристика та усталений різновид загальних здібностей
виступає важливим об’єктом сучасних наукових досліджень у сфері гуманітарних та поведінкових наук, їй
приділяється значна увага видатних представників як вітчизняної науки (В. М. Дружинін, Л. Б. Єрмолаєва-Томіна, М. А. Кузнєцов, С. Д. Максименко, Т. Б. Хомуленко), так і закордонних науковців (Р. Арнхейм,
Дж. Гілфорд, Е. П. Торренс, Д. Тейлор, Дж. Рензуллі, С. Мєднік, Дж. Фельдхьюзен, Р. Стернберг, Г. Айзенк).
Попри певну розробленість проблематики креативності у загальнонауковому аспекті (виділена термінологія,
феноменологія, структура, окремі особливості), в аспекті вузького її розуміння (для представників окремих
вікових чи професійних груп, що спеціалізуються на окремих видах професійної діяльності), особливо на емпіричному та прикладному рівні ступінь розкриття сутності даного явища лишається, на нашу думку, дещо недостанім. Однією з таких сфер становлення та професійної діяльності виступає сфери освіти, причому додаткової актуальності становлення креативності набуває на ранніх етап освітньої активності та психічного розвитку,
одним з яких виступає початкова школа. Саме дана закономірність висуває суттєві вимоги до педагогів, що працюють у даній площині – сучасних вчителів початкової школи, специфіки діагностики, розвитку та з’ясування
найбільш інформативних особливостей їх креативності та психологічних особливостей її регуляції.
Основна частина. Серед основних завдань нашого дослідження виділяємо такі: аналіз теоретико-методологічних передумов становлення креативності (творчих здібностей) майбутнього вчителя початкової
школи та особливостей психічної регуляції її динаміки; емпіричне дослідження закономірностей розвитку
креативності майбутнього вчителя початкової школи; виявлення та опис основних регулятивних чинників
динаміки креативності майбутнього вчителя початкової школи. Відповідно, основною метою є розкриття
психолого-педагогічного змісту основних чинників регуляції динаміки креативності майбутнього вчителя
початкової школи.
Матеріал і методи дослідження. Включають аналіз та синтез наявної теоретичної та методологічної бази, теоретичне моделювання функціональних та структурних особливостей явища, що вивчається;
аналіз ступеня достовірності розбіжностей середніх значень виділених емпіричних показників (критерій
t-Ст’юдента); наукову інтерпретацію отриманих емпіричних результатів. Методики психологічної діагностики, які входять до психодіагностичної програми нашого дослідження, вже описувались нами докладно
раніше (Кисельов, 2019: 128), тому ми не будемо зупинятися на них докладно. В якості експериментальної
виборки виступають студенти 1-5 років навчання рівня вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності «013 Початкова освіта» Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний
університет» загальною кількістю 150 осіб.
Результати. На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної теорії та практики науковці приділяють
особливу увагу чинникам, критеріям, умовам та технологіям розвитку креативності майбутнього вчителя
початкової школи у процес його фахово підготовки. Сконцентруємося стисло на основних таких аспектах.
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Так, М.І. Гайдур, досліджуючи підготовку майбутніх вчителів до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах інформаційного середовища, пропонує використання психолого-педагогічної технології, в центрі якої творчий етап, де створюються умови для застосування інформаційних ресурсів,
відбувається підтримки включення майбутнього вчителя в активну творчу діяльність, розробляються та презентуються власні творчі проекти, що стосуються питань творчого саморозвитку особистості педагога, аналізуються педагогічні інновації, має місце психологічний супровід та психологічна підтримка становлення
майбутнього фахівця-педагога з боку практичного психолога ВНЗ, а в подальшому і психологічна підтримка
вчителя-початківця в процесі його професійної діяльності з боку шкільного психолога (Гайдур, 2010: 8).
Досліджуючи підготовку майбутніх вчителів початкової школи до педагогічної імпровізації, С.М. Дубяга
дійшла висновків, що суттєвим чинником креативності майбутнього педагога початкової школи виступає
його педагогічна імпровізація, що зумовлена глибокими знаннями психолого-педагогічних дисциплін, предмету викладання та теоретичних основ педагогічної імпровізації, імпровізаційними вміннями і навичками,
гнучкістю та оригінальністю мислення, винахідливістю, педагогічною інтуїцією і уявою та широким колом
інтересів (Дубяга, 2008: 18). Н.Є. Колесник, обґрунтовуючи модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів, розглядає серед її структурних компонентів
зміст художньо-технічної творчості, вміння реалізувати конструктивно-технологічний підхід до праці, взаємодоповнюваність вербальних, графічних, сенсомоторних дій з різними матеріалами, творчий і нестандартний підходи до професійної діяльності (Колесник, 2007: 10).
М.Ю. Прокоф’єва, аналізуючи провідний закордонний досвід, намагається розробити модель інтегративної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів – учителів початкових класів, до психолого-педагогічних умов
реалізації якої в процесі їх професійної підготовки авторка пропонує відносити: наповнення навчальних курсів
настановчою інформацією, забезпечення міжпредметних зв’язків, структуризацію змісту навчального матеріалу на
інтеграційній основі, трансформацію прийомів навчальної роботи студентів, професійно-спрямовану творчу діяльність, системне використання інноваційних технологій навчання студентів тощо (Прокоф’єва, 2008: 13).
О.О. Красовською висвітлено особливості формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів за умов використання інноваційних педагогічних технологій у професійній підготовці, серед
яких розвиток творчого гнучкого нестереотипного мислення, комунікативних якостей, трансформація суспільних цінностей, здатності продукувати нестандартні ідеї, розв’язання педагогічних проблем і ситуацій,
обрання інноваційних методів і прийомів викладу змісту дисциплін початкової школи, створення спеціальних умов опанування практичними вміннями педагогічної діяльності (Красовська, 2012: 135).
М.М. Марусинець визначено роль креативності у формуванні професійної рефлексії майбутнього педагога початкових класів, коли зі зростанням рівня розвитку професійної рефлексії поступово реалізується
рефлексивно-креативний потенціал особистості, результатом якого є процес ідентифікації суб’єкта із системою особистісних і професійних цінностей педагога-професіонала, що саморозвивається (Марусинець,
2010: 219). В.Ю. Підгурською розглянуто різні форми та методи мовнокомунікативної діяльності в ході
навчальної роботи, які є ефективними засобами розвитку креативності майбутнього вчителя початкових
класів як необхідної умови їх професійної реалізації (Підгурська, 2011: 295).
І.В. Поляковою визначено та проаналізовано зміст психологічних бар’єрів розвитку креативності майбутнього педагога, зокрема: нестача сну, страх, заборона мислення, брак часу, перфекціонізм, агресивність,
неправильна техніка, помилкова реалізація (Полякова, 2011: 319). Т.В. Каракатсанісом проаналізовано теорії
й практики розвитку креативності майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах Великої
Британії та охарактеризовано систему їх професійної підготовки у педагогічних коледжах країни щодо розвитку креативності як запоруки їх професійної реалізації (Каракатсаніс, 2014: 16).
Як бачимо, теоретичний аналіз та наукове моделювання дає нам змогу стверджувати, що креативність
майбутнього вчителя початкової школи тісно пов’язана із такими аспектами його фахової підготовки та професійного становлення, як: організація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах
інформаційного середовища, мовнокомунікативна діяльність у ході навчальної роботи, формування професійної рефлексії майбутнього педагога початкових класів, формування творчої особистості майбутнього
вчителя початкових класів за умов використання інноваційних педагогічних технологій у професійній підготовці, педагогічна імпровізація в ході професійної педагогічної діяльності.
Нижче з метою вирішення важливого завдання дослідження динаміки креативності майбутнього вчителя
початкової школи у процесі фахової підготовки нами проведено математико-статистичну процедуру аналізу
ступеня статистичної достовірності розбіжностей середніх значень виділених емпіричних показників вербальної креативності (біглість вербальної креативності, гнучкість вербальної креативності, оригінальність
вербальної креативності, розробленість вербальної креативності) та образної креативності (біглість образної креативності, оригінальність образної креативності, абстрактність назви образної креативності, спротив
замкненню образної креативності розробленість образної креативності) для студентів першого, третього
та п’ятого років навчання – майбутніх вчителів початкової щколи.
Отримані результати ми намагалися інтерпретувати спираючись на психологічній зміст названих емпіричних показників, що пропонуються розробниками та модифікаторами використаних нами методик та процедур діагностики вербальної та образної креативності, враховуючи певний досвід наших попередників
та власний досвід у галузі дослідження специфіки прояву креативності особистості у навчальній та професійній діяльності, у сфері розробки психолого-діагностичного та розвивального інструментарію тощо.
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Як можемо бачити, від першого до третього року навчання майбутнього вчителя початкової школи, тобто
на його початковому етапі фактично не відбувається виразних зрушень у сфері образної креативності майбутнього вчителя початкової школи, хоча усім виділеним показникам образної креативності все ж властива
позитивна динаміка, для жодного з них дана тенденція не набуває характеру статистичної закономірності.
Вважаємо, що викликати даний факт може системний вплив низки факторів психічного функціонування
студента, структури та змісту навчального матеріалу студентів, специфіка діагностики образної креативності, що може не зовсім відповідати специфіці образної креативності майбутнього фахівця даної спеціалізації.
Для показників образної креативності майбутнього вчителя початкової школи на завершальному етапі навчання нами виявлено статистично достовірне зростання середніх значень показників оригінальності образної креативності (t=-5,54 при p<0,001), спротиву замкненню образної креативності (t=-4,18 при
p<0,001), розробленості образної креативності (t=-2,26 при p<0,05) на фоні певного зростання і решти виділених емпіричних показників. Показник оригінальності виступає як один з найвагоміших показників образної креативності взагалі, а його статистично достовірне зростання на такому рівні дає нам змогу розглядати
віковий період завершального етапу професійної підготовки майбутнього фахівця даного профілю як такий,
що визначає змістову складову частину його образної креативності, остаточно оформлює її у вигляді визначних результатів образної творчості, сприяє становленню його креативної підсистеми особистості в цілому.
Що стосується статистично достовірної позитивної динаміки показника спротиву замкненню образної
креативності, зафіксованої для наших респондентів на завершальному етапі їх професійної підготовки, вона
виступає свідченням усе зростаючого прагнення суб’єкта до уникнення образної стереотипізації та спроб
пошуку свого власного реалізаційного шляху, незважаючи на усталені стереотипи, властиві оточуючому
середовищу. Достовірне зростання середніх значень показника розробленості образної креативності дає нам
підстави вважати, що на фінішному етапі навчання у виші майбутньому вчителю початкової школи властиве
намагання доводити до логічного завершення свій творчий задум, інтерпретувати його для себе та широкого
загалу, сприяти його втіленню, розумінню та подальшому принагідному використанню.
Встановлено, що для показників образної креативності майбутнього вчителя початкової школи на завершальному етапі навчання нами виявлено статистично достовірне зростання середніх значень показників біглості образної креативності (t=-3,98 при p<0,001), оригінальності образної креативності (t=-6,38 при p<0,001),
спротиву замкненню образної креативності (t=-5,07 при p<0,001), розробленості образної креативності
(t=-3,96 при p<0,001) з урахуванням достатньо виразного зростання усіх виділених емпіричних показників.
Встановлена закономірність розвитку образної креативності майбутнього вчителя початкової школи
впродовж цього процесу зумовлює його своєрідність як з точки зору вікової психології, так і з точки зору
педагогічної психології, якщо не забувати про суттєві зміни у характері навчальної діяльності, її змісті
та структурі (збільшення долі професійно орієнтованих навчальних предметів, що дедалі набувають все
більшого конкретно-практичного характеру), у поглибленні професіоналізації суб’єкта (набуття практичного досвіду у ході проходження циклу практичної підготовки, подекуди поступовий початок в обмежених обсягах професійної діяльності), тобто набуття ним не тільки життєвого, особистісного та соціального
досвіду, а і досвіду теоретичної та практичної діяльності, особливо на перетині таких її своєрідних сторін як
кінець навчання та початок майбутньої професійної трудової діяльності.
Нами встановлено, що на початковому етапі навчання майбутнього вчителя початкової школи не відбувається статистично достовірних зрушень у сфері його вербальної креативності, хоча показникам гнучкості та розробленості вербальної креативності властива певна позитивна динаміка, а показникам біглості
та оригінальності вербальної креативності властива певна негативна динаміка. У підсумку може сказати,
що динаміка вербальної креативності наших респондентів на початковому етапі професійної підготовки
є статистично недостовірною та суперечливою.
Можемо констатувати, що на завершальному етапі майбутнього вчителя початкової школи не зафіксовано достовірної динаміки середніх значень емпіричних показників його вербальної креативності, хоча
більшості таких показників вербальної креативності (біглість, гнучкість та оригінальність) властива певна
позитивна динаміка. Як наслідок, можемо стверджувати, що динаміка вербальної креативності наших респондентів на його завершальному етапі є переважно однорідною, проте не набуває характеру статистично
достовірної. Вважаємо, що як і на попередньому етапі професійної підготовки, дана закономірність може
бути обумовлена системним впливом низки факторів, серед яких індивідуально-психологічні чинники студентства даного профілю та специфіка будови навчального матеріалу та подальшої професійної діяльності
за обраним профілем.
Як можемо бачити, протягом усього процесу навчання у виші майбутньому вчителю початкової школи не
властиві статистично достовірні зрушення середніх значень показників його вербальної креативності, хоча
більшості таких виділених показників, а саме біглості, гнучкості та оригінальності вербальної креативності
притаманна деяка динаміка зростання. Констатуємо, що динаміка вербальної креативності студентів даного профілю протягом навчання є доволі однорідною, проте на набуває характеру статистично достовірної
закономірності.
Обговорення. Психічне функціонування студента, особливо на першому році навчання, суттєво ускладняється необхідністю адаптації до нових умов діяльності, нового соціального оточення, нових побутових
умов та зміни умов матеріального існування. У наших складних соціально-економічних реаліях не завжди
даний процес обмежується одним роком, і окрім того, однозначно накладає вкрай негативний відбиток на
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рівень психічного здоров’я, рівень академічних досягнень тощо. Фактично уся психіка людини в цьому віці
та в даних умовах перебуває в умовах постійних колізій, що може дещо спотворювати особистісний профіль людини в цілому, тому природньо, що сфера творчого функціонування не є висновком, і не демонструє
певної виразної динаміки.
Крім того, навчальний матеріал, що переважно обумовлює на даному етапі специфіку навчальної діяльності та когнітивного функціонування суб’єкта, за своїм змістом та структурою не зовсім відповідає, на
нашу думку, профілю професійної підготовки, оскільки з незрозумілих причин недостатньо насичений фундаментальним спеціальним дисциплінами, вступними до фаху предметами, натомість вкрай захаращений
дисциплінами загальноосвітної спрямованості, що в окремих семестрах можуть складати навіть більшість
змісту навчального плану підготовки фахівця. Крім недостатнього заглиблення до майбутнього фаху, дані
дисципліни подаються переважно у вербальній формі, що спотворює закономірності становлення креативності суб’єкта навчальної діяльності даного профілю, руйнуючи очікування від майбутньої професії та відповідно особливостей оволодіння нею, викликаючи у нього негативні емоційні стани, розгубленість, зниження вмотивованості, втомлюваність та дратівливість.
Як наслідок, можемо зазначити, що завершальний етап професійної підготовки виступає вкрай позитивним проміжком часу для розвитку образної креативності суб’єкта, коли починає яскраво проявлятися
та реалізовуватися його потенціал до образної творчості, причому це відбувається системно та узгоджено
(з огляду на зростання усіх виділених емпіричних показників образної креативності), а певними драйверами
даної психологічної динаміки креативної сфери суб’єкта на даній стадії професіоналізації можуть виступати психологічні чинники уникнення образної стереотипізації, пошуку власного шляху творчої реалізації,
постійного підвищення якісного та кількісного рівня оригінальності власного творчого образного продукту,
прагнення до завершення та інтерпретації свого творчого продукту тощо.
Вважаємо за необхідне приділити певну увагу виявленому факту відсутності статистично достовірного зростання показника абстрактності назви образної креативності майбутнього вчителя початкової школи
протягом усього процесу навчання та намагаємося інтерпретувати психологічний зміст даної закономірності. Очевидним є те, що протягом усього процесу дорослішання та набуття досвіду навчально-професійної
діяльності основними конкретними характеристиками креативного образного акту для представників даного профілю професійної підготовки виступає швидкість виникнення та розгортання творчого задуму, ступінь його відхилення від існуючих прототипів, прагнення якомога уникнути можливого повернення до них
чи їх модифікація та намагання до завершення і належного оформлення свого творчого продукту.
На їх фоні поступово відходить на другий план динаміка показника абстрактність назви образної креативності, що може означати лише що в процесі мікровікового становлення образної креативності суб’єкта
навчально-професійної діяльності вирішальними стають функціональні та змістові чинники даного процесу, що утворюють його глибинну сутність, а не номінальна його сторона, його зовнішня обкладинка, що
полягає в особливостях вербалізації даного креативного процесу, особливостях самопрезентації та презентації кінцевого творчого продукту тощо.
Якщо ж характеризувати процес становлення образної креативності майбутнього вчителя початкової
школи як сукупність початкового та кінцевого її етапів, зазначимо, що він виступає нерівномірним, суперечливим та доволі динамічним процесом, оскільки спочатку йому не властива певна статистично достовірна
позитивна динаміка, а у другій його половині часткова (на рівні деякої кількості емпіричних показників)
статистично достовірна позитивна динаміка згодом призводить до беззаперечної позитивної достовірної
динаміка в розрізі мікровікового етапу професійної підготовки у виші. Тобто фактично динаміка образної
креативності студента як психічна закономірність забезпечується позитивними зрушеннями у даній сфері
наприкінці його навчання, на межі навчання та професійної діяльності, що власне і може викликати таку
бурхливу та яскраву динаміку, особливо на рівні таких ядерних характеристик образної креативності, як
динамічність реалізації творчого задуму, ступінь його відмінності від стереотипів та спротив їх появі та вмотивована здатність до остаточного доопрацювання творчого продукту.
Даний факт є доволі очікуваним, оскільки характер навчальної та професійної діяльності представників даного профілю професійної підготовки сконцентрований переважно навколо оперування образними
знаковими системами, і навіть специфіку навчальної діяльності та когнітивного функціонування суб’єкта
на даному навчально-віковому етапі (що полягають в домінуванні навчальних дисциплін, що подаються
переважно у вербальній формі), не може нівелювати системного впливу низки факторів психічного функціонування студента, що обумовили його особистісно-професійне становлення, особливості вибору професії
та пізнавальної діяльності взагалі.
Що стосується причин даного явища, відмітимо, що для даного мікровікового етапу в цілому вони швидше за все такі ж, як і на складових етапах навчання, як початковому, так і завершальному. Хоча підсумовуючи процес фахової підготовки магістра початкової освіти, мусимо зауважити, що відсутність статистично
достовірного зростання його вербальної креативності в процесі набуття ним вищої освіти є негативним
явищем. Фахівець із вищою освітою, незалежно від її профілю, повинен мати змогу ефективно взаємодіяти із оточуючим світом, грамотно, професійно, швидко та ефективно висловлювати свої думки, розуміти
висловлення інших, виражати та вербалізувати власний подальший особистісно-професійний досвід, а отже
на відміну від більш ранніх вікових етапів та стадій його професіоналізації вербальна креативність теж має
зазнавати за підсумками мікровікового етапу переконливої динаміки. Скоріш за все, система вищої природ88
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ничої освіти на завершальному її етапі за своїм змістом та структурою недостатньо орієнтована на врахування таких особливостей подальшого особистісно-професійного функціонування фахівця даного профілю.
Підводячи підсумок аналізу ступеня статистичної достовірності розбіжностей середніх значень показників
креативної сфери майбутніх вчителів початкової школи, причому креативної сфери як цілісної та системної галузі психічного життя людини, що постає у єдності та взаємодії її вербальної та образної складової, зауважимо,
що: 1) образна креативність студентів даного профілю протягом професійної підготовки у виші характеризується достовірною позитивною динамікою за рахунок показників біглості образної креативності, оригінальності образної креативності, спротиву замкненню образної креативності, та розробленості образної креативності;
2) даний факт може означати обумовленість такої динаміки образної креативності впливом тенденцій пришвидшення виникнення та розгортання творчого задуму, зростання його відхилення від існуючих прототипів, прагнення якомога ефективніше запобігати їх можливій появі та намагання до завершення та оформлення свого творчого
продукту, надання йому зрозумілого та презентабельного вигляду; 3) динаміка вербальної креативності студентів даного профілю протягом навчання має невиразний, неоднорідний та статистично недостовірний характер;
4) можливим поясненням такої негативної закономірності може виступати структурна та змістовна невідповідність системи вищої освіти, особливо на завершальному її етапі, сучасним вимогам та особливостям подальшого
особистісно-професійного та соціально-економічного функціонування фахівця даного профілю.
Висновки. За результатами нашого дослідження вдалося встановити: основними теоретико-методологічними передумовами становлення креативності майбутнього вчителя початкової школи виступають професійна рефлексія, розвиток творчого гнучкого нестереотипного мислення, комунікативних якостей, трансформації суспільних цінностей, здатності продукувати нестандартні ідеї, розв’язання педагогічних проблем
і ситуацій, обрання інноваційних методів і прийомів викладу змісту дисциплін початкової школи, створення
спеціальних умов опанування практичними вміннями педагогічної діяльності; регуляція образної креативності майбутнього вчителя початкової школи протягом професійної підготовки у виші характеризується
достовірною позитивною динамікою показників біглості образної креативності, оригінальності образної
креативності, спротиву замкненню образної креативності, та розробленості образної креативності.
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Adnotacja. W artykule rozważono etnokulturowe symbole archetypowe jako sposób tworzenia przestrzeni
informacyjno-medialnej; przeprowadzono analizę werbalnych obrazów-symboli w strukturze gatunków informacyjnych;
scharakteryzowano symbole archetypowe, które są osadzone w świadomości i podświadomości każdej osobyprzedstawiciela określonej etnokultury; wyjaśniono rolę etnokulturowych symboli archetypowych w mediatekstach
informacyjnych, które opisują wydarzenia wojskowe na wschodzie Ukrainy. Prezentowany materiał jest częścią
kompleksowego badania figuratywnego paradygmatu symboliki archetypowej w dyskursie medialnym. Udowodniono,
że semantyka archetypowych symboli w informacyjnych gatunkach dziennikarstwa opiera się na folklorystycznych
obrazach-symbolach ukształtowanych w językowym obrazie świata Ukraińców. Według autora pewne archetypowe
symbole jako podstawa etnokulturowego modelu konsumenta informacji wpływają na jego interpretację tej informacji
jako integralnego elementu zjawisk społeczno-politycznych i kulturowych współczesnego społeczeństwa.
Słowa kluczowe: etnokulturowy symbol archetypowy, obraz-symbol, paradygmat figuratywny, przestrzeń
informacyjno-medialna, gatunki informacyjne, obraz świata.
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Abstract. The article considers ethnocultural archetypic symbols as a means of forming information and media space;
the analysis of verbal symbolic images in the structure of information genres is carried out; there are characterized
archetypic symbols, which are kept in consciousness and subconscious of every person who is a representative of particular
ethnoculture; the role of ethnocultural archetypic symbols in information media texts covering military events in
the East of Ukraine is highlighted. The presented material is a part of a comprehensive study of the figurative paradigm
of archetypic symbolism in media discourse. It is proved that the semantics of archetypic symbols in the information
genres of journalism is based on folklore symbolic images formed in Ukrainian language picture of the world. According
to the author, certain archetypic symbols as the basis of the ethnocultural model of the information consumer affect
the interpretation of this knowledge as an integral part of cultural, social and political phenomena of modern society.
Key words: ethnocultural archetypic symbol, symbolic image, figurative paradigm, information-media space,
information genres, picture of the world.

РЕЦЕПЦІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ АРХЕТИПНИХ СИМВОЛІВ
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Галина Микитів
старший викладач кафедри видавничої справи та редагування
Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)
ORCID ID: 0000-0001-6195-2994
gmykytiv@ukr.net
Анотація. У статті розглянуто етнокультурні архетипні символи як засоби формування інформаційно-медійного простору; здійснено аналіз вербальних образів-символів у структурі інформаційних жанрів; схарактеризовано
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архетипні символи, закладені у свідомості та підсвідомості кожної людини – представника певної етнокультури;
з’ясовано роль етнокультурних архетипних символів в інформаційних медіатекстах, у яких висвітлюються воєнні події
на Сході України. Представлений матеріал є частиною комплексного дослідження образної парадигми архетипної символіки у медійному дискурсі. Доведено, що семантика архетипних символів в інформаційних жанрах журналістики
ґрунтується на фольклорних образах-символах, сформованих у мовній картини світу українців. На думку автора, певні
архетипні символи як основа етнокультурної моделі споживача інформації позначаються на його інтерпретації цієї
інформації як невід’ємного складника соціально-політичних і культурних явищ сучасного суспільства.
Ключові слова: етнокультурний архетипний символ, образ-символ, образна парадигма, інформаційномедійний простір, інформаційні жанри, картина світу.

Вступ. У вітчизняному інформаційному просторі орієнтація на національний менталітет є найбільш ефективною й універсальною. Сакральними образами менталітету є архетипи. Складна та багаторівнева система
символів, образів та уявлень архетипів свідомості, по суті, становить менталітет. Сутність феномену символу
полягає в тому, що кожна історична епоха наповнювала його своїм змістом, виходячи зі своїх світоглядних,
філософських, національно-стильових пріоритетів. Серед вічних, незмінних понять, які створюють багатовікову, всеосяжну, вселенську пам’ять поколінь, символ виділяється своєю здатністю поєднувати минуле із
сьогоденням. Розповсюдження архетипного символу неймовірно широке, він сягає корінням етнічної архаїки,
поступово видозмінюючись і несучи нащадкам сакральну пам’ять, формуючи етнонаціональну культуру, що
стає основою для розвідок впливів символу на сфери людського життя, зокрема соціальну.
Основна частина. Теорія архетипних символів розглядається у працях психологів, філософів, соціологів, етнографів, культурологів, літературознавців і лінгвістів. Крім цього, поняття архетипу широко використовується і в журналістиці. У сучасному теоретичному дискурсі вивченню архетипу присвятили свої праці
такі вчені, як М. Алефіренко, А. Баронін, О. Донченко, О. Лосєв, І. Процик, М. Сапун, К. Юнг і багато інших.
Питання про етнокультурну значущість символу й архетипного символу, його природу, механізми
виникнення і функції розглядаються у працях видатних учених Н. Арутюнової, О. Афанасьєва, В. Буряка,
Н. Варич, О. Веселовського, В. Виноградова, Ю. Гвоздарева, В. Жайворонка, Л. Дорошиної, С. Єрмоленко,
В. Кононенка, М. Костомарова, А. Мойсієнка О. Потебні, Л. Пустовіт, В. Сиротіної, О. Шелестюк та ін.,
однак досі немає вичерпного дослідження архетипної символіки та її функціонування в медіадискурсі.
Метою статті є аналіз засобів формування етнокультурних архетипних символів в інформаційних жанрах журналістики. Для реалізації поставленої мети необхідно виконати такі завдання: описати вербальні
образи-символи у структурі інформаційних жанрів журналістики; схарактеризувати архетипні символи,
закладені у свідомості та підсвідомості представника певної етнокультури; з’ясувати роль етнокультурних
архетипних символів в інформаційних медіатекстах, у яких висвітлюються воєнні події на Сході України.
Результати. Архетип, за твердженням А. Бароніна, позначає суть, форму і спосіб зв’язку несвідомих
першообразів і структур психіки, котрі наслідуються. Ці утворення забезпечують основу поведінки, структурування особистості, розуміння світу, характерне для тієї або іншої етнічної групи. Іншими словами, архетипи утворюють певні всезагальні апріорні психічні та поведінкові програми (Баронін, 2000: 56). На думку
В. Круглова, архетипи варто розуміти як вроджені психічні структури несвідомого, що становлять частину
досвіду людства, визначають внутрішні образи об’єктивного життєвого процесу і первісні форми освоєння
зовнішнього світу, його глибинні схеми, згідно з якими творяться думки та почуття, засновані на міфологічних темах і сюжетах; це колективний релікт історичного минулого, що зберігається в пам’яті людей
(Круглов, 2008: 10).
Архетипи формуються внаслідок діяльності соціуму за певних культурно-історичних умов і відображаються на способі життя, меті та діяльності.
Сучасний учений О. Донченко витлумачує архетипи як кумулятивні уявлення про світ і життя в ньому
людини, які не залежать від рівня наявних сьогодні знань. У філософії К. Юнга архетипи є структурними
елементами несвідомого, що лежать в основі всіх психічних процесів. Це вроджені патерни людської поведінки, тому, коли людина потрапляє в архетипну ситуацію, вона діє згідно з певною типовою внутрішньою
схемою. Архетипи містять більшість психічного, соціологічного, політичного з того, що аналізують учені.
Це колективні уявлення, масова свідомість, соціальні установки, стереотипи – все, що становить більшість
наповнення соціальної та індивідуальної психіки, що зумовлює можливість взаєморозуміння людей (Донченко, 2011: 171).
Дослідник архетипів К. Юнг зазначав, що архетипи – це здатність оформляти та трансформувати уявлення, тому що вони «мають не змістову, а винятково формальну характеристику, та й ту в дуже обмеженому
вигляді. Змістову наповненість першообраз набуває лише тоді, коли він проникає у свідомість і наповнюється матеріалом свідомого досвіду» (Юнг, 1996: 36).
У свідомості людини архетипи виявляються у вигляді архетипних образів. Архетипний образ є відображенням у свідомості людини колективного несвідомого, тобто архетипу, тому він має універсальний
характер (Сапун, 2011: 275).
Згідно з ученням К. Юнга, архетипи розглядають як образи-символи, що виступають у фольклорі, мистецтві, релігії, міфології, публіцистиці як персоніфіковані назви компонентів особистості. Учений пов’язує
процес утворення етносів з архетипами колективного несвідомого (Баронін, 2000: 56).
Архетипний образ, за твердженням О. Свиридова (Свиридов, 1996), є наочно чуттєвим, це форма наявності
архетипу у свідомості, яка надалі трансформує його в символ, зокрема поєднує образ і раціональний смисл.
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Архетипні символи, що виражають значення, спільні для значної частини людства, набувають властиві їм
риси через подібність природи, психіки людини, однак і вони орієнтовані на певну спільноту.
Можемо узагальнити, що архетипи становлять сукупність духовно-культурних символів та образів етнічного буття, через які життя кожної людини наповнюється почуттям сенсу та доцільності.
У сучасному контексті ЗМІ, за твердженням В. Буряка (Буряк, 2004), ми фіксуємо три рівні архетипів.
Перший – міфологічний (власне юнгівський, що передає інформацію на підсвідомому рівні), тобто йдеться про передачу в інформації стереотипів менталітету нації, таких як: звичаї, обряди, вірування і загальна
наявність сугестивного плану інформації, кодованої на рівні менталітетної неусвідомленої сугестії. Другий
рівень міфоархетипів – історичні архетипи (персоналії, видатні події і т. д.). Третій рівень – соціополітичні
архетипи нової доби.
Генеза архетипного інформаційного рівня починається, за К. Юнгом (Юнг, 1991), від образів свідомості,
що існують у досвіді сновидінь, містичних видінь, коли свідомісна обробка мінімальна. Специфічно юнгівські архетипи можна називати узагальненою несвідомо-знаковою моделлю, спільною для всього людства.
Пізніший етап – утворення нових горизонтів свідомості, інформаційно етнізованих (виокремлених свідомістю певного етносу). Етнічно виокремлене міфологізоване мислення (міфологія певного народу) вже має
більше індивідуалізованих рис, специфічних для певного регіону і його мешканців.
Архетип за своєю функціональністю здатен впливати як на соціальні процеси (утворення й організацію
первинних соціальних структур і моральних відносин), так і на внутрішній світ особистості (формування власного світобачення на основі прадавніх уявлень тощо), що підтверджує його універсальність і різноплановість.
З огляду на нерівнозначність функцій, котрі виконують архетипи у міфології, філософії та художній
творчості, Н. Фрай (Фрай, 2007) поділяє їх на дві групи: 1) «світові» архетипи, що генетично відклалися
у людському досвіді, зміст котрих зрозумілий для всіх без винятку; 2) національно-етнічні першообрази, які
формують досвід і світоглядні витоки окремих народів і націй. Такий поділ є правомірним і логічно обґрунтованим, оскільки архетипна система розмежовує народну та світову міфологію.
Як слушно відзначає О. Донченко, сьогоденну «архетипову парадигму викликали до життя потужні глобалізаційні тенденції, бо саме архетипи мають надкультурні й позачасові змісти трансперсонального, всезагального психічного» (Донченко, 2011: 170).
Архетип є спільним значенням, притаманним всім індивідам, що зберігається на рівні колективного
несвідомого і виявляється у вигляді символів. Символ є безпосередньою реалізацією архетипу, який ніколи
не вичерпує всього багатства його значень.
Серед етнокультурних архетипів українського народу в інформаційному просторі інтернет-ресурсу
Gazeta.ua при висвітленні подій на Сході України використовуються зазвичай архетипи вогню, зброї, тиші,
простору, ворожої сили тощо.
Образ-символ «вогонь» – один із архетипів, що найчастіше використовується в інформаційних жанрах для
воєнних подій. У духовній культурі українського народу архетип «вогонь» символізує ментальну енергію, за
якою закріплений певний смисл. В енокультурі українців символ вогню полівалентний. Зокрема, у текстах
ЗМІ архетип вогонь символізує смерть, війну, бойові дії, атаку тощо: «У неділю, 6 вересня, противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік від Причепилівки Луганській
області, в результаті обстрілу загинув військовий»; «Вогонь коректувався за допомогою безпілотників бойовиків, що безперервно кружляли над розташуванням українського табору»; «У відповідь на обстріл підрозділи
Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби і дали гідну відсіч»; «У районі Водяного зафіксовано вогневу
активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17».
Архетипний символ вогонь у сучасному медіатексті вживається у структурі лексем на позначення військової термінології із семантикою «стрілянина», «пальба», «команда стріляти», «порушити тишу», наприклад: «Спочатку ворог застосував трасуючий снаряд для підпалу трави, а потім відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї»; «Ці вогневі провокації противника не становили загрози
нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували»; «Неподалік Пісків
ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій».
У медіатекстах із лексемою вогонь вживаються прикметникові означення, які сприяють розкриттю семантики архетипного символу «вогонь», і вказують на його належність, інтенсивність дії тощо: «Порушення
режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На цих ділянках задокументовано
неприцільний вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї»;
«На іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по наших захисниках
неподалік Причепилівки, що на Луганщині». Сформовані сталі словосполучення, в основі яких лежить лексема
вогонь, сприяють висвітленню інформації та увиразнюють основну ідею журналістського матеріалу.
Архетип завдяки своїй здатності продукувати безліч варіантів – архетипні фігури, ситуації, мотиви –
забезпечує широту його значення й утворює міфопоетичну систему медіатексту. Зокрема, в інформаційних
повідомленнях про висвітлення воєнних дій архетипний символ «зброя» представлений різними образами
(видами зброї): «Чергами з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських
захисників поблизу Красногорівки»; «Також ворожі провокації мали місце біля Майорська, де зафіксовано
постріл з ручного протитанкового гранатомету. Та Мар’їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі
стрілецької зброї»; «Неподалік населеного пункту Водяне ворог стріляв із підствольного гранатомета,
а поблизу Новотошківського – з крупнокаліберного кулемета».
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Архетипна символічна парадигма в інформаційних жанрах журналістики визначається сюжетами, образами, мотивами, оскільки саме в цих категоріях зберігаються прасхеми та світоглядні геноми. Показовими
в цьому плані є мотиви, оскільки саме в них завжди акумулюється архетипне значення незалежно від умов,
сфери та ситуацій їх реалізації. Показовим у цьому плані є використання архетипного символу «тиша»:
«11 вересня порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша».
На позначення тиші в інформаційних жанрах використовуються такі сталі словосполучення, як
«перемир’я», «домовленість», «припинення вогню»: «Бойовики на Донбасі вдруге за сьогодні порушили
перемир’я»; «За минулу добу, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень
домовленостей, які вступили в дію 27 липня, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася
тиша»; «Від початку поточної доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень
припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша»; «Від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення
вогню у районі проведення операції не порушувався».
Трансформованою семантикою в медіадискурсі інтернет-ресурсу Gazeta.ua наділений етнокультурний
символ «простір». При сприйнятті інформації про події на Сході України в уяві читача формується просторовий символ на позначення території, де відбуваються воєнні дії, – «лінія фронту», «сіра зона», «фронт»,
«смуга відповідальності» тощо: «По всій лінії фронту дотримується режим тиші»; «Це сталося під час
евакуації особового складу, коли бійці обходили осередок вогню в “сірій зоні”»; «Два ворожих обстріли
зафіксовано на ділянці фронту поблизу Золотого»; «Від початку поточної доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано».
В інформаційних жанрах при висвітленні воєнних подій на Сході України широко представлений образсимвол «ворог». На його позначення зазвичай використовуються лексеми, міцно закріплені у свідомості українців – «бойовики», «противник», «ворог», «російські найманці», «збройні формування Російської
Федерації», «Путінські бойовики» тощо: «На Донбасі 6 вересня на 42-й день повного та всеосяжного режиму припинення вогню бойовики порушили домовленості та здійснили прицільний обстріл українських позицій»; «Так, поблизу населеного пункту Авдіївка противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів
та кілька коротких черг – зі стрілецької зброї»; «Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомету, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного
пункту Красногорівка»; «3 вересня 2014 року російські найманці фактично зрівняли із землею базовий
табір 27-го реактивного артилерійського полку»; «Путінські бойовики влаштували провокацію на Донеччині. Минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили домовленості
про перемир’я. Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі
постріли в бік позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Кам’янка, що на Донеччині».
Образу-символу «ворог» протиставляється образ захисника, воїна, героя: «Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає»; «Неприцільним пострілом
з підствольного гранатомету противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці фронту поблизу
Мар’їнки»; «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю
контрольованою українськими воїнами».
Висновки. Проаналізувавши використання архетипних символів у сучасних медіатекстах, у яких висвітлюються події на Сході України, можемо констатувати, що архетипні образи формуються поєднанням лексичних словосполучень, які утворюють символічну парадигму. Зокрема, при використанні в інформаційних
жанрах журналістики лексем на позначення вогню, зброї, тиші, простору, ворога, захисника в читача формується символічна парадигма «війна – Схід України – Донбас – ворожа зброя – смерть».
Отже, архетипні символи дають змогу говорити про наявність етнічної лінії спадкоємності, як наслідок,
маємо українські архетипні символи. Інтерес до символіки – це інтерес до внутрішньої сутності речей, до
ідей та ідеалів, а символ можна сприймати як образ-ідею, який виник на багатозначності предметного чи
процесуального змісту i закріпився як фігурант у процесі спілкування.
Також ми можемо підсумувати, що архетипні символи позначають сутність, форму та спосіб зв’язку
несвідомих першообразів, етнокультурем, структур психіки, які успадковуються українським етносом,
і виражають образну структуру, що вказує на певні предмети. Парадигматичні структури, які лежать в основі архетипних образів-символів у сучасних медіатекстах, є поліфункціональними та забезпечують сприйняття змісту інформаційного повідомлення.
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Adnotacja. W artykule zbadano system administracji państwowej w zakresie procesów migracyjnych w
zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji na Ukrainie. Zidentyfikowano podmioty i obiekty w zakresie
przeciwdziałania nielegalnej migracji. Udowodniono ścisły związek między podmiotami i obiektami administracji
publicznej, które w granicach kompetencji zapewniają realizację polityki migracyjnej w zakresie przeciwdziałania
nielegalnej migracji. Uzasadniony jest system organizacyjno-funkcjonalny, który zapewnia realizację interesów
narodowych w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji. Zaproponowano rozważenie administracji
publicznej w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji przez pryzmat podmiotów oraz uwzględnienie
podmiotów nielegalnej migracji, które biorą udział w procesach migracyjnych. Wśród możliwych procesów
migracyjnych tych migrantów, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo państwa, stanowią zagrożenie
dla interesu narodowego państwa i uzupełniają zjawisko nielegalnej migracji. Zaproponowano kwalifikacje
migrantów będących podmiotami procesów migracyjnych. Podano definicję pojęć: „migrant kryminalny”,
„migrant, któremu zakazany wyjazd za granicę”.
Słowa kluczowe: polityka migracyjna, administracja publiczna, nielegalna migracja, władze, migrant, cudzoziemiec
lub bezpaństwowiec.
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Abstract. The article examines the system of state management of migration processes in the field of combating
illegal migration in Ukraine. Subjects and objects in the field of combating illegal migration have been identified. The
close relationship between the subjects and objects of state management is proved. The organizational and functional
system that ensures the realization of national interests in the field of combating illegal migration is substantiated.
It is proposed to consider public administration in the field of combating illegal migration through the prism
of subjects, and taking into account the subjects of illegal migration who participate in migration processes. Among
the possible migration processes there are the migrants who negatively affect the security of the state, pose a threat
to the national interests of the state and enrich the phenomenon of illegal migration. The qualification of migrants
who are subjects of migration processes in the field of offered. The definition is defined as: “criminal migrant”,
“migrant without the right to travel abroad”.
Key words: migration policy, state management, illegal migration, authorities, migrant, foreigner or stateless person.
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СУБ’ЄКТИ Й ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ
Руслана Мартьянова
аспірантка кафедри управління персоналом та економіки підприємництва
Донецького державного університету управління (Маріуполь, Донецька область, Україна),
начальник відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення
Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області (Хмельницький, Україна)
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Анотація. У статті досліджено систему державного управління міграційних процесів у сфері протидії нелегальній міграції в Україні. Визначено суб’єктів та об’єкти у сфері протидії нелегальній міграції. Доведено тісний
взаємозв’язок між суб’єктами й об’єктами державного управління, які в межах компетенції забезпечують реалізацію міграційної політики у сфері протидії нелегальній міграції. Обґрунтовано організаційно-функціональну
систему, що забезпечує реалізацію національних інтересів у сфері протидії нелегальній міграції. Запропоновано
розглянути державне управління у сфері протидії нелегальній міграції з урахуванням суб’єктів нелегальної міграції. Встановлено тих мігрантів, які негативного впливають на безпеку держави, становлять загрозу національним інтересам держави та поповнюють явище нелегальної міграції. Запропоновано кваліфікацію мігрантів, що
є суб’єктами міграційних процесів. Визначено поняття «кримінальний мігрант», «невиїзний мігрант».
Ключові слова: міграційна політика, державне управління, нелегальна міграція, органи влади, мігрант, іноземець або особа без громадянства.

Вступ. Після обрання курсу України на євроінтеграцію пріоритетом держави визначено державне управління міграційними процесами, боротьбу з нелегальною міграцією, удосконалення міграційного законодавства з урахуванням європейських стандартів і взятих міжнародних зобов’язань.
Реалізація національних інтересів у сфері протидії нелегальній міграції покладена на різні органи влади,
які в межах компетенції забезпечують її виконання та створюють організаційно-функціональну систему
управління. Водночас в Україні відсутній єдиний підхід щодо формування та реалізації державної політики у сфері міграції, що вимагає насамперед усвідомлення владою міграційних проблем у сфері протидії
нелегальній міграції. Тому актуальним питанням залишається створення збалансованого механізму протидії
нелегальній міграції, котрий складається із трьох елементів, одним із яких є організаційно-структурні формування механізму протидії нелегальній міграції (суб’єкти й об’єкти протидії нелегальній міграції).
Отже, важливого значення набуває державне управління міграційними процесами у сфері протидії нелегальній міграції, яке без вивчення в комплексі суб’єктів нелегальної міграції (мігрантів) і суб’єктів протидії
нелегальній міграції (органів влади) неможливе.
Основна частина. Метою статті є визначення суб’єктів та об’єктів державного управління міграційними
процесами у сфері протидії нелегальній міграції на основі чинного законодавства та з урахуванням суб’єктів
міграційних процесів (мігрантів).
Питаннями міграційної політики, міграційних процесів, протидії нелегальній міграції та створення системи державного управління у сфері протидії нелегальній міграції присвячено роботи відомих вчених, таких
як О. Кузьменко, О. Риндзак, В. Олефір, Ю. Римаренко, О. Палагнюк, О. Малиновська, О. Бандурка, М. Біль
та ін., однак зазначені праці не висвітлюють повною мірою проблем міграційних процесів, які виникли сьогодні та потребують негайного вирішення.
Розглядаючи державну міграційну політику у сфері протидії нелегальній міграції, слід зазначити, що Україна тривалий час не мала визначеної державної міграційної політики, стратегічних цілей, принципів державних
органів у сфері міграції, стандартів щодо регулювання міграційних процесів і протидії негативним явищам,
таким як нелегальна міграція. Це насамперед пов’язано з відсутністю усвідомлення наслідків міграційних
проблем владою та суспільством, відсутністю нормативно-правової бази, спрямованої на забезпечення фундаментальних прав людини та захисту національних інтересів держави від загроз у сфері міграції.
Здебільшого науковцями міграційна політика розглядалася як частина соціально-економічної та демографічної політики, а дослідження переважно були спрямовані на адміністративно-правове регулювання
міграційних процесів. Також незначна кількість наукових праць присвячена міграційній політиці як частині
національної безпеки, і лише нещодавно науковцями з державного управління визначено актуальним дослідження міграційної політики як однієї із форм державного управління.
Важливим внеском у розгляд питання щодо віднесення міграційної політики до державного управління
є наукові праці С. Денисюк, О. Палаганюк (Палаганюк, 2014: 89–91). Тому погоджуюся з думкою С. Денисюк (Денисюк, 2008: 112), що міграційна політика – це комплекс заходів, які належать до сфери державного
управління та включають процес прийняття рішень, врегульований правовими нормами, контрольований
представницькою владою та спрямований на впорядкування міграційних процесів.
Серед праць, присвячених міграційними процесам, необхідно вказати на роботу американського вченого Арістіда Золберга (Aristide Zolberg), на думку якого всі країни, куди люди бажають в’їхати, зазвичай
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обмежують в’їзд. Це стосується не лише унормованої, а й нелегальної міграції, адже саме поняття нелегальної міграції виникає і набуває сенсу лише в контексті встановлених державою правил і процедур, які у разі
нелегального прибуття чи перебування порушуються (Малиновська, 2018: 81).
Розглядаючи різні визначення міграції, слід вказати, що основною умовою є рух населення (мігрантів),
який супроводжується перетинами державного кордону інших країн і веде до постійної або тимчасової зміни місця проживання мігранта, тому розглядається як процес.
О. Бандурка під міграційним процесом розуміє переміщення емігрантів, іммігрантів через державний
кодон, транзит через країну, в т. ч. і підготовку до переміщення (Мінка, 2018: 17). Вчений здійснив аналіз
суб’єктів адміністративно-правового регулювання міграційних процесів за такими ознаками: компетенцією,
повноваженнями щодо надання відповідного статусу або прийняття рішень щодо окремих категорій осіб.
В. Олефір, розглядаючи організаційні засади управління міграційними процесами, під якими розуміє різновид державного управління, виділив повноваження та компетенцію суб’єктів міграційних процесів (організаційно-правовий аспект) (Олефір, 2005: 127–168).
Авторами підручника «Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів» за загальною
редакцією Т.П. Мінки наголошено, що міграційні процеси в державі характеризуються різноманітністю
суб’єктів, якими залежно від правовідносин у міграційній сфері виступають фізичні та юридичні особи.
Виходячи з розуміння повноважень суб’єктів і їхньої ролі в міграційних процесах, запропоновано класифікувати суб’єктів на керуючі, керовані та допоміжні суб’єкти (Мінка, 2018: 55–56).
Т. Дракохруст здійснив аналіз діяльності суб’єктів державної міграційної політики України через призму специфіки їхніх повноважень. На думку вченого, систему суб’єктів формування державної міграційної
політики України можна розділити на дві групи: суб’єктів загального регулювання міграційними процесами й органів державного управління, що здійснюють безпосередньо регулювання міграційними процесами
в Україні (Дракохруст, 2019: 62–65).
Незважаючи на підвищений інтерес вчених до сучасних міграційних процесів, які виникли за умов євроінтеграційних викликів, питання вивчення суб’єктів державного управління міграційними процесами у сфері протидії нелегальній міграції, взаємозв’язку через прямі та зворотні зв’язки між суб’єктами й об’єктами управління
з метою вироблення стратегічного управління міграційними процесами потребує комплексного вивчення.
Насамперед слід зазначити, що в контексті Закону України «Про національну безпеку України» чинником, який ускладнює реалізацію національних інтересів, можна визначити нелегальну міграцію, що створює загрозу національній безпеці України, та легальну міграцію, яка використовується іноземцями через
неудосконалене міграційне законодавство та впливає на безпеку держави, тому головним об’єктом державного управління у сфері протидії нелегальній міграції є національні інтереси України та протидія загрозам
національній безпеці України. Головними суб’єктами державного управління у сфері протидії нелегальній
міграції є держава, державні органи; об’єднанні територіальні громади; громадські організації; міжнародні
представництва.
У багатьох наукових дослідженнях простежується характеристика поняття «механізми державного
управління» через вплив суб’єкта на об’єкта, процес чи явище. Так, на думку Л. Юзькова, механізм державного управління є безпосереднім процесом забезпечення управління на практиці через вплив суб’єктів
управління на об’єкти управління, а механізм управління включає такі обов’язкові елементи: об’єкти управління; суб’єктів управління; взаємовплив між суб’єктами й об’єктами управління (Палаганюк, 2014: 89).
Варто зауважити, що більшість науковців при вивчені міграційних процесів використовують термін
«міграційний режим», який забезпечується різними механізмами, зокрема «механізмом протидії нелегальній міграції». Вказаний механізм містить такі елементи: 1) систему правових актів, що є основою
функціонування механізму; 2) організаційно-структурні формування механізму; 3) організаційно-правові
способи протидії нелегальній міграції.
На думку автора, беручи до уваги розвиток відносин між Україною та Європейським Союзом та набуття
чинності 1 вересня 2017 р. Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, де ст. 16 Сторони підтвердили важливість спільного управління міграційними потоками між їхніми територіями та розвитку всеохоплюючого діалогу щодо всіх питань у сфері міграції, зокрема запровадження ефективної та превентивної політики щодо боротьби з нелегальною міграцією, важливого значення набуває державне управління
міграційними процесами у сфері протидії нелегальній міграції, яке без вивчення в комплексі суб’єктів протидії
нелегальній міграції (органів влади) та суб’єктів нелегальної міграції (мігрантів) неможливе.
Проведений автором аналіз наукових досліджень у сфері протидії нелегальній міграції, нормативноправових актів міграції із застосуванням практичного досвіду щодо запобігання нелегальній міграції на
території держави дозволяє запропонувати схему державного управління міграційними процесами у сфері
протидії нелегальній міграції через призму таких суб’єктів, як (рис. 1):
− суб’єкти державного управління у сфері протидії нелегальній міграції;
− суб’єкти запобігання нелегальній міграції;
− суб’єкти контролю та нагляду за діяльністю суб’єктів державного управління у сфері протидії нелегальній міграції;
− суб’єкти правосуддя в Україні у справах про порушення міграційного законодавства;
− суб’єкти міграційних процесів (мігранти).
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Автор вважає за необхідне зупинитися
детально на визначених суб’єктах.
Суб’єкти державного управління у сфері
протидії нелегальній міграції. Перелік цих
суб’єктів є досить широким. Першу групу зазначених суб’єктів становлять органи
та владні суб’єкти, які забезпечують законодавче забезпечення протидії нелегальній
міграції: Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Міністерства, центральні
органи влади. Другу групу суб’єктів становлять суб’єкти безпосередньої протидії нелегальній міграції: Міністерство внутрішніх
справ України, Державна міграційна служба України, Державна прикордонна служба
України, Служба безпеки України.
Верховна Рада України є єдиним органом
законодавчої влади в Україні, до повноважень
якої належить визначення засад внутрішньої
та зовнішньої політики, прийняття законів,
якими виключно визначаються: громадянство,
правосуб’єктність громадян, статус іноземців
та осіб без громадянства; засади регулювання
демографічних і міграційних процесів, правовий режим державного кордону (ст. 85, 92 Конституції України).
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади,
а також одним із суб’єктів управління міграційними процесами, здійснює заходи щодо
забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку,
боротьби зі злочинністю; спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади (ст. 116 Конституції України).
Президента України було віднесено до
Рис. 1. Державне управління міграційними процесами
суб’єктів, оскільки він приймає рішення про
у сфері протидії нелегальній міграції
прийняття до громадянства України та припиПримітка:
розроблено
автором
нення громадянства України, про надання притулку в Україні (ст. 106 Конституції України).
Міністерство внутрішніх справ України формує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у т. ч. протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців
та інших визначених законодавством категорій мігрантів, запобігає вчиненню, виявляє, припиняє та розкриває кримінальні правопорушення, пов’язані з нелегальною міграцією та торгівлею людьми.
Державна міграційна служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у т. ч. протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
Державна міграційна служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює заходи щодо запобігання
та протидії нелегальній (незаконній) міграції та забезпечує державний контроль за дотриманням міграційного законодавства.
Державна прикордонна службу України виконує функцію охорони державного кордону України, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму; бере участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидії незаконній міграції на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних районів, приймає рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям, рішення про
примусове повернення та звертається до суду з питань примусового видворення іноземців.
Служба безпеки України здійснює досудове розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, бере участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються в’їзду в Україну та виїзду за кордон і перебування на її території іноземців та осіб без громадянства та ін.
Суб’єкти запобігання нелегальній міграції. До вказаної категорії віднесено органи влади, діяльність яких
пов’язана із запобіганням нелегальної міграції. До них віднесено: Міністерство закордонних справ, Службу
зовнішньої розвідки, Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України, Державну службу зайнятості України, Державну інспекцію України з питань праці, об’єднані територіальні громади.
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Міністерство закордонних справ розробляє правила оформлення іноземцям та особам без громадянства
віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, бере участь у формуванні та реалізації державної політики з візових і міграційних питань тощо.
Служба зовнішньої розвідки бере участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення,
незаконною міграцією. Вживає заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю,
здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України.
Міністерство освіти і науки України визначає порядок набору іноземців та осіб без громадянства для
навчання в Україні, здійснює контроль за його дотриманням вищими навчальними закладами незалежно від
їхнього підпорядкування і форми власності, організовує ведення обліку таких осіб.
Державна служба зайнятості України здійснює видачу роботодавцям дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та ведення їх обліку.
Об’єднані територіальні громади. 2020 рік став ключовим у питанні формування базового рівня місцевого самоврядування: більшість малочисельних місцевих рад об’єднаються, стануть спроможними перебрати
на себе більшість повноважень і належним чином використовувати ресурси та нести відповідальність за свої
дії чи бездіяльність перед людьми та державою.
Суб’єкти, які здійснюють контроль за органами влади. До вказаної категорії входять: Рада національної
безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України, Генеральна прокуратура України,
Уповноважений з прав людини, Міжнародні організації (УВКБ ООН; МОН) та ін.
Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки
й оборони при Президентові України, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері
національної безпеки й оборони (ст. 107 Конституції України).
Нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, здійснюється Генеральним прокурором України й уповноваженими ним
прокурорами (ст. 1, 26 Закону України «Про прокуратуру», ст. 263 КУпАП).
Суб’єкти, що здійснюють правосуддя в Україні у справах про порушення міграційного законодавства.
Судовий контроль за діяльністю органів влади, до повноважень яких віднесено контроль за перебуванням
іноземців та осіб без громадянства на території держави, в т. ч. забезпечення адміністративно-правових
заходів (МВС, ДМС, ДПС, СБУ), здійснюються правосуддям в Україні через місцеві загальні суди й адміністративні суди (ст. 288, 289 КАСУ).
Суб’єкти міграційних процесів (мігранти). Щодо суб’єктів-мігрантів, котрі беруть участь у міграційних
процесах, то необхідно вказати, що з огляду на сучасні тенденції вивчення суб’єктів міграційних процесів –
мігрантів, які перебувають на території України, набуває важливого значення, оскільки нелегальне перебування іноземців та осіб без громадянства на території держави, з одного боку, створює загрозу національним
інтересам і безпеці держави, сприяє посиленню криміногенної ситуації в Україні, з іншого – порушує фундаментальні права людини.
Термін «мігрант» використовується в загальному розумінні, але не має чіткого або загальноприйнятого
визначення. Міжнародна організація з міграції (МОМ) визначає термін «мігрант» як такий, що «стосується
всіх випадків, коли рішення про міграцію приймається добровільно для особистої зручності без впливу
зовнішнього примусового фактору».
В. Олефіром до суб’єктів міграційних процесів віднесено громадян України, іноземців та осіб без громадянства, котрі є учасниками внутрішніх і зовнішніх міграційних процесів; до суб’єктів нелегальної міграції:
неконтрольованих емігрантів; нелегальних емігрантів; нелегальних іммігрантів (Олефір, 2005: 54).
На думку С. Чеховича, іноземців та осіб без громадянства можна класифікувати таким чином: 1. іммігранти, які прибули в Україну на постійне проживання; 2. іноземці й особи без громадянства, що тимчасово перебувають на території України згідно з метою в’їзду, в т. ч. транзиту та приватної мети; 3. іноземці,
захищені дипломатичними та консульськими імунітетами та привілеями; 4. іноземці й особи без громадянства, яким може бути надано притулок у порядку, встановленому законом; 5. іноземці, котрим надано статус
біженця у порядку, встановленому законом; 6. незаконні мігранти, що мають невизначений статус і не відповідають вимогам в’їзду, перебування на території України (Чехович, 2004: 43–44).
Автором було здійснено аналіз чинного законодавства України щодо термінів, визначених у законах:
«іммігрант» (Закон України «Про імміграцію»); іноземець та особа без громадянства (Закон України «Про
громадянство України»); іноземці та особи без громадянства перебувають на території України на законних підставах (Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»); біженець та особа, яка потребує додаткового або тимчасового захисту (Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»); нелегальний мігрант – іноземець або особа без громадянства,
котрі перетнули державний кордон поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску, але з уникненням прикордонного контролю і невідкладно не звернулися із заявою про надання статусу біженця чи отримання
притулку в Україні, а також іноземець або особа без громадянства, які законно прибули в Україну, але після
закінчення визначеного їм терміну перебування втратили підстави для подальшого перебування й ухиляються від виїзду з України (Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).
У науковій літературі також використовується термін «незаконний мігрант», що вказує на протиправну
дію мігранта, однак тут ідеться про виявлення мігранта на кордоні або в місцях межування кордону з іншими
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країнами та притягнення осіб до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання або спробу
перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний
кордон України, або з використанням підроблених документів (ст. 204-1 КУпАП).
В офіційній термінології МОМ у сфері міграції замість терміна «нелегальний мігрант» «незаконний мігрант»
вживається термін «мігрант із неврегульованим статусом» – особа, котра внаслідок незаконного в’їзду або
закінчення встановлених строків перебування не має законного статусу у транзитній або приймаючій країні.
На думку автора, до мігрантів із неврегульованим статусом насамперед слід віднести тих мігрантів, які
шукають міжнародного захисту. Таким прикладом є шукачі притулку – громадяни Сирії, котрим було відмовлено у прийнятті заяви до розгляду щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту, та прийнято рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання
біженцем або особою, що потребує додаткового захисту. Тож громадяни Сирії, на яких в Україні запроваджено мораторій щодо примусового видворення за межі держави та які не мають змоги залишити територію України внаслідок загальнопоширеного насильства у країні громадянської належності, з одного боку,
позбавлені фундаментальних прав людини, з іншого – поширюють явище нелегальної міграції.
У контексті досліджуваної теми важливим аспектом є встановлення серед можливих міграційних процесів тих мігрантів, що негативно впливають на безпеку держави, можуть становити загрозу національним
інтересам держави та поповнюють явище нелегальної міграції.
Тісний зв’язок нелегальної міграції із кримінальним середовищем висвітлений у працях В. Левковського,
Ю. Соломко, К. Юртаєвої, які розглянули нелегальну міграцію як загрозу національній безпеці та звернули
увагу та не, що більшість незаконних мігрантів, не маючи реальної можливості легалізуватися в Україні,
затримуються в Україні та поповнюють кримінальне середовище. Найгострішою проблемою у сфері міграційної злочинності є безпосередня участь мігрантів в організованих злочинних групах і злочинних співтовариствах, об’єднаних за національною або етнічною належністю, та причетність до таких видів злочинності,
як контрабанда, торгівля людьми, корупційні злочини, підробка документів, незаконне переправлення осіб
через державний кордон, участь в етнічних організованих злочинних угрупуваннях тощо (Левковський,
2007: 89–98; Соломко, 2014: 205; Юртаєва, 2018: 118–119).
З огляду на це в науковій літературі використовуються терміни «кримінальна імміграція», «кримінальна
міграція», «кримінальний мігрант». Кримінальну імміграцію та міграцію, з одного боку, розглядають як
уникнення кримінальної відповідальності у країні належності, де особа скоїла злочин, з іншого – в’їзд іноземців до країни з метою скоєння кримінальних правопорушень і проведення злочинної діяльності. На відміну від злочинності мігрантів, для кримінальної міграції вчинення злочину визначається сенсом перебування
у країні в’їзду. Він може поєднуватися з іншими сенсами перебування в чужій країні, однак є обов’язковим
для кримінального мігранта.
Важливо вказати, що вперше в Україні у 2018 р. під керівництвом голови Національної поліції В. Аброскіна
профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант» були спрямовані на виявлення не лише порушників міграційного законодавства, а й осіб, які мають підвищений статус і вплив у кримінальному середовищі. Результатом
стало виявлення на території держави громадян Азербайджану, Вірменії та Грузії, причетних до злочинного світу,
проте було констатовано, що значна кількість таких іноземців перебували на території України без порушень
міграційного законодавства, на законних підставах, в т. ч. документовані посвідками на тимчасове та постійне
проживання, однак використовували зазначені підстави перебування на території України для зайняття кримінальною діяльністю та створення організаційного злочинних угрупувань (Мартьянова, 2018: 74).
У 2019 р. Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект № 2513 «Про внесення
змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою»,
внесений до парламенту Президентом України В. Зеленським. Документ встановлював кримінальну відповідальність за участь у злочинних співтовариствах, їхніх «сходках», а також за статус «злодія у законі».
У червні 2020 р. за законопроект № 2513 проголосували 236 народних депутатів (Кривецький, 2020).
Таким чином, можна дійти висновку, що міграційні процеси в Україні набрали нових обертів, які зумовлюють запровадження та визначення змісту терміна «кримінальний мігрант». Автором пропонується такий
зміст поняття: «кримінальний мігрант – це іноземець, котрий перебуває у статусі підвищеного злочинного
впливу, у т. ч. у статусі «злодій у законі», користується авторитетом, здійснює злочинний вплив і координує
злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив».
Крім того, варто звернути увагу на такий вид кримінального злочину, як підробка штампів дати в’їзду
та виїзду з України іноземцями, що підпадає під кваліфікацію кримінального злочину, передбаченого
ст. 358 КК України, оскільки можна припустити, що такі злочини здійснюються іноземними громадянами
навмисно та свідомо. За вчинення цього виду злочину в Україні передбачено лише накладання штрафу в розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а ст. 22 Закону України «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства» визначено, що іноземцю не дозволяється виїзд з України: якщо
йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або кримінальна справа розглядається судом – до закінчення кримінального провадження; якщо його засуджено за вчинення кримінального правопорушення – до відбування покарання або звільнення від покарання.
Тобто вказані іноземні громадяни, маючи зобов’язання перед правоохоронними органами щодо виїзду
за межі держави, тривалий час перебувають на території країни й таким чином «умовно» тимчасово легалізують своє перебування на території України. Крім того, слід зауважити, що вказані іноземні громадяни
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мають право звернутися до органів ДМС щодо продовження строку тимчасового перебування. Також після
винесення судом рішення про накладання стягнення у вигляді штрафу вільно залишають територію держави
та через 90 днів вільно здійснюють в’їзд на територію України, оскільки вказана категорія осіб не підпадає
під дію ст. 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яким можна заборони в’їзд в Україну іноземцю.
Також іноземні громадяни, за якими після відбуття строку покарання за вчинення кримінальних злочинів
на території держави встановлено адміністративний нагляд на підставі ст. 3 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, які звільняються з місць позбавлення волі», на тривалий час залишаються на
території держави, поповнюють явище нелегальної міграції та знову скоюють кримінальні злочини. Тому
більшість іноземців, засуджені в Україні до позбавлення волі, неодноразово судимі.
Отже, до категорії іноземних громадян, котрі мають зобов’язання перед органами влади щодо заборони
виїзду за межі держави, органами ДМС не застосовуються такі адміністративно-правові заходи, як «примусове повернення» та «примусове видворення». Тому, на думку автора, класифікацію мігрантів необхідно
доповнити новою категорією мігрантів – «невиїзний мігрант». Автором пропонується такий зміст поняття:
«невиїзний мігрант – іноземець або особа без громадянства, який перебуває на території України на законних підставах або з порушенням правил перебування для іноземців і має зобов’язання перед правоохоронними органами та іншими органами влади щодо заборони виїзду за межі України або підпадає під дію заборони щодо примусового повернення чи примусового видворення або видачі чи передачі іноземця й особи без
громадянства з України до інших країн».
Отже, підсумовуючи вищевикладене, автор пропонує нову кваліфікацію мігрантів, що є суб’єктами
міграційних процесів: 1. Іноземець та особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на
території держави. 2. Іммігрант. 3. Біженець та особа, котра потребує додаткового захисту. 4. Шукач притулку. 5. Нелегальний мігрант (незаконний мігрант). 7. Мігрант із неврегульованим статусом. 8. Кримінальний
мігрант. 9. Невиїзний мігрант.
На підставі зробленого аналізу можна констатувати, що проблеми, пов’язані з міграційними процесами,
стають актуальними для України, оскільки впливають на безпеку держави й ускладнюють реалізацію національних інтересів України.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що суб’єкти й об’єкти державного управління у сфері протидії нелегальній міграції взаємодіють між собою, але кожен із них вирішує завдання в межах своїх
повноважень. Внаслідок такої взаємодії вибудовується організаційно-функціональна система державного
управління, спрямована на забезпечення національних інтересів держави, однак відсутність єдиного органу
державної влади, відповідального за міграційну політику, призводить до відсутності єдиного підходу до
формування та реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній міграції.
Автором у дослідженні було доведено, наскільки важливим є усвідомлення наслідків міграційних проблем владою та суспільством. Тому першочерговим має бути питання нормативно-правової бази, спрямованої на забезпечення фундаментальних прав людини, як приклад, проведення міграційної амністії для осіб,
котрі не підлягають примусовому видворенню за межі держави. Наступним кроком мають бути заборонні
заходи щодо осіб, які скоюють кримінальні злочини на території України, в т. ч. осіб, що використовують
легальні шляхи перебування (фіктивні шлюби, працевлаштування та ін.).
Нагальним і необхідним є вирішення питань повноважень працівників по лінії протидії нелегальній
міграції органів ДМС. Це має бути структурний підрозділ ДМС, наділений правоохоронною функцією,
забезпечений технічними та спеціальними засобами.
Список використаних джерел:
Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : навчальний посібник / кол. авт. Дніпропетровськ :
Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ. 2012. 326 с.
2. Денисюк С.Ф. Напрямки розвитку міграційної політики в Україні. Форум права. 2008. № 3. С. 111–115.
URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08dsfpvu.pdf.
3. Дракохруст Т.В. Суб’єкти формування державної міграційної політики: специфіка їх компетенції та повноважень. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2019. № 38.
DOI https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.38.15.
4. Кривецький О. Законопроект про «злодіїв в законі». Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ СІАЗ НЮБ
ФПУ. 2020. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4790:zakonoproekt-prozlodijiv-v-zakoni&catid=71&Itemid=382.
5. Левковський, В.Ф. Нелегальна міграція – загроза національній безпеці України. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2007. Вип. 16. С. 89–98.
6. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний конте кст та українські ре алії : монографія. Київ : НІСД, 2018. 472 с.
7. Мартьянова Р.А. Удосконалення напрямків міграційної політики у сфері протидії нелегальній міграції. Публічне
управління і адміністрування в Україні. 2018. Вип. 7. С. 70–76.
8. Олефір В.І. Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект) : дис. … докт. юрид. наук :
12.00.07. Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2005. 497 с.
9. Палаганюк О. Аналіз механізмів державного регулювання нелегальної міграції в Україні у працях сучасних дослідників. Державне управління та місцеве самоврядування. 2014. Вип. 1 (20). С. 83–91.
10. Слоломко Ю.Ю. Окремі проблеми попередження злочинності мігрантів. Право і суспільство. 2014. № 1. С. 201–205.
1.

102

© Knowledge, Education, Law, Management

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

11. Чехович С.Б. Елементарний курс міграційного права України: конспект лекцій : навчальний посібник.
Київ : МАУП, 2004. 216 с.
12. Юртаєва К.В. Сучасні тенденції нелегальної міграції в Україні. Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія : збірник тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квіт. 2018 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац.
ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2018. Ст. 118–119.
References:
Chekhovych S.B. (2004). Elementarnyi kurs mihratsiinoho prava Ukrainy : Konspekt lektsii [Elementary course of
migration law of Ukraine: Lecture notes]. Kyiv: MAUP, 205–210 [in Ukrainian]
2. Denysiuk S.F. (2008). Napriamky rozvytku mihratsiinoi polityky v Ukraini [Directions of development of migration policy
in Ukraine]. Forum prava – Law Forum, 3, 111–115. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08dsfpvu.pdf.
3. Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs (2012). Administratyvno-pravove rehuliuvannia mihratsiinykh protsesiv
[Administrative and legal regulation of migration processes]. Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. P. 326
[in Ukrainian]
4. Drakokhrust T.V. (2019). Subiekty formuvannia derzhavnoi mihratsiinoi polityky: spetsyfika yikh kompetentsii
ta povnovazhen [Subjects of formation of the state migration policy: specifics of their competence and powers].
Yurysprudentsiia – Jurisprudence, 38. DOI: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.38.15.
5. Jurtajeva K.V. (2018). Suchasni tendenciji neleghaljnoji mighraciji v Ukrajini [Current trends in illegal migration in
Ukraine]. Fonovi dlja zlochynnosti javyshha: zapobighannja ta protydija – Background for crime phenomena: prevention
and counteraction. Kharkiv : KhNUVS, 118–119 [in Ukrainian]
6. Kryvecjkyj O. (2020). Zakonoproekt pro “zlodijiv v zakoni” [Bill on “thieves in law”]. Centr doslidzhenj socialjnykh
komunikacij NBUV SIAZ NJuB FPU [in Ukrainian]
7. Levkovskyi, V.F (2007). Nelehalna mihratsiia – zahroza natsionalnii bezpetsi Ukrainy [Illegal migration is a threat to
Ukraine’s national security]. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) – Fight against
organized crime and corruption (theory and practice), 16, 89–98 [in Ukrainian]
8. Malynovska O.A. (2018). Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainski realii [Migration policy: global context and
Ukrainian realities]. Kyiv. P. 472 [in Ukrainian]
9. Martianova R.A (2018). Udoskonalennja naprjamkiv mighracijnoji polityky u sferi protydiji neleghaljnij mighraciji
[Improvement of migration policy in the field of combating illegal migration]. Publichne upravlinnja i administruvannja v
Ukrajini – Public Administration in Ukraine, 7, 70–76 [in Ukrainian]
10. Olefir V.I. (2005). Derzhavna mihratsiina polityka Ukrainy (orhanizatsiino-pravovyi aspekt) [State migration policy of
Ukraine (organizational and legal aspect)]. Doctor’s thesis [in Ukrainian]
11. Palahaniuk O. (2014). Analiz mekhanizmiv derzhavnoho rehuliuvannia nelehalnoi mihratsii v Ukraini u pratsiakh
suchasnykh doslidnykiv [Analysis of mechanisms of state regulation of illegal migration in Ukraine in the works of modern
researchers]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – Public administration and local self-government,
83–91 [in Ukrainian]
12. Solomko Yu.Yu. (2014). Okremi problemy poperedzhennia zlochynnosti mihrantiv [Some problems of crime prevention of
migrants]. Pravo i suspilstvo – Law and society, 1, 201–205 [in Ukrainian]
1.

DOI

KONTROLA JAKO FORMA RZĄDOWEJ REGULACJI OCHRONY I UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
Oleksandr Nechyporenko
doktor nauk ekonomicznych, docent,
zastępca dyrektora ds. naukowych
Narodowego Centrum Naukowego „Instytut Gospodarki Rolnej” (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-1080-5633
Alina Matviienko
pracownik naukowy Wydziału Stosunków Rolnych i Zarządzania Przyrodą
Narodowego Centrum Naukowego „Instytut Gospodarki Rolnej” (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-2872-4249
alina.pet.ma@gmail.com
Adnotacja. Racjonalne wykorzystanie i ochrona zasobów ziemi wymagają odpowiedniej regulacji państwowej, przy
czym decydującym instrumentem jest kompleksowa i systematyczna kontrola zgodności z odpowiednimi wymogami
regulacyjnymi. W artykule ujawniono aktualny stan nadzoru (kontroli) nad użytkowaniem i ochroną gruntów na Ukrainie,
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zbadano funkcjonalne obowiązki uprawnionych organów władzy w zakresie jego lepszej realizacji. Przeanalizowano
podstawowe zasady ochrony gruntów w krajach Unii Europejskiej. Określono główne wady systemu nadzoru państwowego
i niedoskonałość uregulowania legislacyjnego kontroli samorządowej i społecznej na Ukrainie. W celu dalszej poprawy
regulacji państwowej ochrony i racjonalnego użytkowania gruntów zaproponowano podstawowe kierunki poprawy
organizacji i prowadzenia państwowego, samorządowego i publicznego nadzoru (kontroli) w zakresie zgodności
z wymogami prawa rolnego, które przewidują przede wszystkim powrót Państwowej Inspekcji Kontroli Użytkowania
i Ochrony Gruntów, rozszerzenie odpowiednich uprawnień władz lokalnych i utworzenie organizacji społecznej.
W pracy wykorzystano następujące metody poznania naukowego: porównawczo-historyczne, monograficzne,
abstrakcyjno-logiczne, graficzne i uogólnienia systemowego.
Słowa kluczowe: stosunki rolne, państwowa regulacja ochrony i użytkowania gruntów, państwowa kontrola
użytkowania i ochrony gruntów, kontrola samorządowa, kontrola publiczna, ochrona gruntów.
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Abstract. Rational use and protection of land resources require proper state regulation, and the determining tool is
comprehensive and systematic control over compliance with relevant legal requirements. The article reveals the current state
of supervision (control) over the use and protection of land in Ukraine, considers the functional responsibilities of the authorized
authorities for its quality implementation. The basic principles of land protection in the countries of the European Union are
analyzed. The main shortcomings of the system of state supervision and imperfection of the legislative regulation of selfgovernment and public control in Ukraine are identified. To further improve the state regulation of land protection and rational
use, the basic directions of improving the organization and conduct of state, self-government and public supervision (control)
over compliance with land legislation, which provide for the restoration of the State Inspectorate for Land Use and Protection,
expanding the powers of bodies local self-government and the creation of a public organization.
The following methods of scientific cognition are used in the work: comparative-historical, monographic, abstractlogical, graphic and system generalization.
Key words: land relations, state regulation of land protection and use, state control over land use and protection,
self-government control, public control, land protection.
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Анотація. Раціональне використання й охорона земельних ресурсів потребують належного державного регулювання, визначальним інструментом якого є всебічний і систематичний контроль за дотриманням відповідних
нормативно-правових вимог. У статті розкрито сучасний стан нагляду (контролю) за використанням та охороною
земель в Україні, розглянуто функціональні обов’язки уповноважених органів влади щодо його якісного здійснення. Проаналізовано основні засади охорони земель у країнах Європейського союзу. Визначено основні недоліки системи державного нагляду та недосконалість законодавчого врегулювання самоврядного та громадського
контролю в Україні. Для подальшого вдосконалення державного регулювання охорони й раціонального викорис104
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тання земель запропоновані базові напрями поліпшення організації та проведення державного, самоврядного
та громадського нагляду (контролю) за дотриманням вимог земельного законодавства, які передбачають насамперед відновлення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель, розширення відповідних
повноважень органів місцевого самоврядування та створення громадської організації.
У роботі використано такі методи наукового пізнання: порівняльно-історичний, монографічний, абстрактнологічний, графічний і системного узагальнення.
Ключові слова: земельні відносини, державне регулювання охорони й використання земель, державний
контроль за використанням і охороною земель, самоврядний контроль, громадський контроль, охорона земель.

Вступ. Аграрний сектор економіки України має значний земельно-ресурсний потенціал. За даними Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, площа земель сільськогосподарського призначення становить 42,7 млн га, із них ріллі – 32,5 млн га. За площею зазначених угідь із розрахунку на одного
мешканця країна знаходиться попереду більшості розвинених держав світу, проте актуальною залишається
проблема підвищення ефективності використання цього потенціалу. Більше того, через недотримання законодавчих вимог екологічного характеру й обмежень землекористування спостерігаються активні процеси
деградації земель. Продовжується малоконтрольоване інтенсивне використання земель, відбувається мінералізація гумусового горизонту, зростають масштаби водної та вітрової ерозії. Нераціональне, нецільове
землекористування, самовільне зняття родючого шару ґрунту, утворення стихійних сміттєзвалищ, несанкціонованих кар’єрів, безгосподарні, закинуті угіддя – це ризики, що дискредитують державне регулювання
раціонального використання й охорони земель сільськогосподарського призначення.
Нині, як і раніше, ключовим напрямом підвищення ефективності охорони й використання угідь залишається удосконалення механізму державного регулювання й управління у цій сфері, зокрема поліпшення
системи (організаційно-функціональної схеми) взаємодії держаних і самоврядних органів і громадських
організацій щодо здійснення нагляду (контролю) за збереженням потенційних можливостей ресурсу.
Загалом практика здійснення контролю у сфері використання земель в Україні характеризується його
низькою дієвістю. Зростання кількості порушень вимог галузевого законодавства, фактичне припинення
робіт щодо боротьби з ерозією ґрунтів, їхнім засоленням, забрудненням важкими металами та хімічними
речовинами, стійке збільшення площ деградованих земель тощо значною мірою визначається саме незадовільним проведенням не лише державного, а й майже повною відсутністю самоврядного та громадського
нагляду (контролю) та є свідченням того, що його форми вимагають термінових і якісних структурних перетворень (Новаковська, 2016: 43–50).
Отже, існує нагальна необхідність створення в Україні дієвої правової, економічної та екологічної бази
для функціонування комплексної системи контролю за землекористуванням, що є надзвичайно важливим
і актуальним науковим завданням.
Основна частина. Питанням контролю за використанням та охороною земель приділено багато уваги
вчених у галузі адміністративного та земельного права, зокрема таких, як О.Ф. Андрійко, І.А. Дмитренко,
Т.С. Кичилюк, Т.А. Кравченко, П.Ф. Кулинич, В.І. Курило, В.В. Носік, М.В. Шульга та ін. Не оминули своєю увагою ці питання й економісти В.В. Горлачук, Д.С. Добряк, Й.М. Дорош, А.Я. Сохнич, А.М. Третяк,
М.М. Федоров, О.В. Ходаківська та ін. У працях науковців розкриваються проблеми державного нагляду за
використанням та охороною земель, водночас питання самоврядного і громадського контролю залишаються
менш дослідженими. Водночас нинішня організаційна побудова державного нагляду втратила чітко визначений статус контролюючого органу та дієвість повноважень, а інститути самоврядного та громадського
контролю, передбачені чинним законодавством і актуальні за умов реформування державного устрою,
несформовані. Це провокує дуже низьку ефективність контрольно-наглядової діяльності та зумовлює необхідність подальшого дослідження проблеми.
Мета дослідження – проаналізувати сучасний стан, виявити можливі проблеми організації й здійснення
нагляду (контролю) за використанням і охороною земель і розробити пропозиції щодо їх вирішення.
Методологічною основою дослідження є такі методи: порівняльно-історичний, монографічний і абстрактно-логічний – для визначення й уточнення понять державного, самоврядного і громадського контролю
у сфері використання й охорони земель, а також встановлення між ними взаємозв’язку; графічний – для
наочного відображення одержаних результатів; системного узагальнення – для формулювання висновків.
Результати. Контроль за використанням земель виникає зі становленням державності. Кожна держава
світу тим чи іншим чином обов’язково здійснює нагляд за землекористуванням. Нині це набуває особливого
значення у зв’язку зі зростанням антропогенного навантаження на земельні угіддя, їхньою обмеженістю,
збільшенням чисельності населення та необхідністю забезпечення його харчовими продуктами. Так, у країнах Європейського Союзу ефективно функціонує система «доброї сільськогосподарської практики», коли
кожен фермер при веденні господарства повинен:
– враховувати регіональні природно-кліматичні умови, в т. ч. типи ґрунтів, на яких вирощуються культури;
– зберігати та покращувати структурний стан ґрунту;
– запобігати ущільненню ґрунту за рахунок раціонального використання технічних засобів виробництва;
– запобігати водній і вітровій ерозії ґрунту;
– охороняти та нарощувати біологічні активність ґрунту, наявність у ньому живих організмів;
– зберігати та нарощувати вміст гумусу відповідно до визначеного регіонального показника (використання решток і побічної продукції, безвідвальний обробіток тощо) (Нечипоренко, 2015: 137–144).
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Фермери у країнах ЄС зацікавлені у дотриманні вимог (принципів) «доброї сільськогосподарської практики», оскільки нині майже не залишилося інших фінансових підтримок, що стимулювали би сталий розвиток аграрного виробництва. Крім того, за додержанням згаданих вимог здійснюється нагляд (контроль),
як, до речі, і за використанням земель в інших галузях. Так, в Італії нагляд за дотриманням законодавства
здійснює спеціальне контрольне управління із земельних питань при Міністерстві фінансів. У Франції цю
функцію здійснюють Національна служба контролю, Служба національної документації з контролю, дирекції зі здійснення нагляду за використанням та охороною земельних ресурсів і податкових служб у департаментах і створено регіональні інспекторські центри.
У Німеччині поряд із вимогами дотримання аграріями «доброї сільськогосподарської практики» функціонує ще програма захисту ґрунтів «Cross Compliance», яка тримається на двох основних чинниках: 1) ефективно діючій законодавчо-нормативній базі; 2) сприянні та заохоченні фермерів до ведення еколого-безпечного
сільськогосподарського виробництва (Нечипоренко, 2015: 137–144). За порушення положень, передбачених
програмою «Cross Compliance», фермер отримує зменшену фінансову допомогу на певний відсоток, що
коливається від 3 до 81% залежно від тяжкості та повторюваності порушення (Informationsbroschüre für die
Empfänger von Direktzahlungen über die anderweitigen Verpflichtungen, 2011: 51–52). Зазвичай у цій країні
нагляд за використанням земельних ресурсів виконують контрольні управління під керівництвом Міністра
внутрішніх справ чи Міністра фінансів федеральної землі.
В Україні згідно зі ст. 14 Конституції і ст. 1 Земельного кодексу (далі – ЗКУ) «земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави» (Конституція України, 1996; Земельний кодекс України, 2001), оскільки є її стратегічним ресурсом. Крім того, п. 3 ст. 1 ЗКУ зазначає: «Використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства,
погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі» (Земельний кодекс України, 2001).
Отже, однією з важливих функцій держави є забезпечення надійного й ефективного контролю за використанням та охороною земель, особливо сільськогосподарських угідь, адже вони є основою забезпечення
населення необхідними для його життєдіяльності продуктами. За ст. 187 ЗКУ це полягає у забезпеченні
додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами вимог земельного законодавства України (Земельний кодекс України, 2001).
Варто звернути увагу на те, що контроль здійснюється за усіма без винятку суб’єктами земельних відносин,
а не лише за юридичними та фізичними особами, а його об’єктом є всі землі на території нашої країни незалежно від категорії та форм власності.
В Україні згідно з чинним законодавством виділяють такі форми контролю за використанням та охороною земель: державний, самоврядний і громадський (рис. 1), проте лише щодо державного контролю
було прийнято відповідний законодавчий акт – Закон України «Про державний контроль за використанням
та охороною земель» (2003 р.), у якому визначено його основні постулати, тоді як стосовно врегулювання
самоврядного та громадського контролю жодних законодавчих актів системного характеру досі не існує.
Слід відзначити, що, незважаючи на прийнятий Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (2003 р.), у чинному законодавстві так і не знайшлося визначення поняття «державний контроль за використанням та охороною земель», тому в науковій літературі зустрічаються різні
його трактування. Так, Ю.І. Яременко вважає, що найоптимальнішим для сучасних умов є таке визначення
поняття державного контролю за використанням та охороною земель: «сукупність здійснюваних органами
державної влади організаційно-правових заходів, спрямованих на спонукання суб’єктів земельного права,
учасників земельних правовідносин до виконання правил і дотримання норм земельного законодавства
та попередження земельних правопорушень, що має на меті забезпечити науково обґрунтоване, раціональне
й ефективне використання та охорону земель» (Яременко, 2011: 37).
Т.С. Кичилюк подає визначення державного контролю за використанням та охороною земель «як цілеспрямованої, корисної, суспільно необхідної діяльності в галузі земельних ресурсів, результатом якої є усунення порушень
земельного законодавства та реальне зміцнення законності в земельній сфері» (Кичилюк, 2007: 5). Також вченою
«сформульовано поняття державного контролю за використання та охороною земель сільськогосподарського призначення, що є сукупністю організаційно-правових, організаційно-господарських, агротехнічних та інших заходів,
які здійснює держава з метою ефективного цільового використання землі у сільському господарстві, збільшення
кількості земель сільськогосподарського призначення та збереження їхніх якісних властивостей, що включає охорону цих земель від їхнього необґрунтованого скорочення, боротьбу із забрудненням ґрунтів, а також здійснення
запобіжної та правоохоронної діяльності державними земельними інспекціями» (Кичилюк, 2007: 4).
Основні завдання та принципи здійснення державного контролю за використанням та охороною земель
прописані відповідно у ст. 2 і 3 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною
земель» (2003 р.). Так завдання передбачають:
– забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними
та юридичними особами земельного законодавства України;
– забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;
– запобігання порушенням законодавства України у сфері використання й охорони земель, своєчасне
виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;
– забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель і зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рос106
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линного та тваринного світу, водних
та інших природних ресурсів (Про
державний контроль за використанням та охороною земель, 2003).
Основними принципами здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель є:
− забезпечення раціонального
використання й охорони земель як
основного національного багатства,
що перебуває під особливою охороною держави;
− пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над економічними інтересами;
− повне відшкодування шкоди,
заподіяної довкіллю внаслідок порушення земельного законодавства
України;
− поєднання заходів економічного стимулювання і відповідальності
у сфері використання й охорони земель
(Про державний контроль за використанням та охороною земель, 2003).
У липні 2016 р. відповідно до
Постанови
Кабінету
Міністрів
України «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 22 липня 2016 р.
№ 482 повноваження Державної
інспекції сільського господарства
України в частині дотримання
земельного законодавства, викорисРис. 1. Види контролю у сфері охорони та використання земель
тання й охорони земель усіх кате- Джерело: ст. 188–190 Земельного кодексу України, 2001
горій і форм власності, родючості
ґрунтів були передані до Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Крім того, державний контроль за дотриманням норм законодавства про охорону земель здійснює й Державна екологічна інспекція України. Таким
чином, нині державний контроль за використанням та охороною земель закріплений переважно за двома
центральним органами виконавчої влади, проте, як свідчать результати дослідження, найбільш ефективно
контроль здійснювався за часів функціонування Державної інспекції України з контролю за використанням
і охороною земель, яка була утворена в кінці 2002 р., а у 2010 р. ліквідована з передачею повноважень спочатку Державному комітету земельних ресурсів, а надалі – новоствореній Державній інспекції сільського
господарства України. Дані (рис. 2) демонструють, що жодна інша структура не змогла й близько досягти
показників діяльності Урядового органу державного управління, яким була Державна інспекція України
з контролю за використанням та охороною земель. Щорічно її співробітники виявляли у середньому понад
60 тис. порушень галузевого законодавства проти максимум 17–19 тис., що змогли інші, обмежені у своїх
нормативно-правових і організаційних можливостях, структури.
Ще донедавна землі державної власності були у розпорядженні Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру, тож вважаємо, що не доцільно було би надавати цьому органу функцій
контролю. З огляду на нинішнє реформування служби доречно відновити Державну інспекцію з контролю
за використанням та охороною земель, яка б підпорядковувалася безпосередньо Кабінету Міністрів України
або Міністерству внутрішніх справ і мала правоохоронні повноваження. Це дозволить ефективно здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель, дасть можливість більш швидкого та суттєвого реагування на правопорушення.
Дещо схожої думки дотримується й А.Г. Мартин, який також зазначає, що поєднання у Держгеокадастрі
функцій як розпорядника земель, так і органу, що має здійснювати державний контроль (нагляд) за їхнім використанням та охороною, є випадком очевидного конфлікту інтересів і безконтрольності, коли орган, що розпоряджається землями, по суті, сам же здійснює нагляд за законністю власних рішень. Далі вчений стверджує,
що сфера державного контролю має бути розділена на два окремі напрями: «питання використання земель, як
і будь-яких інших природних ресурсів, доцільно здійснювати в рамках повноважень Державної екологічної
інспекції, а найбільш поширені правопорушення (самовільне зайняття земельних ділянок, нецільове використання тощо) мають виявлятися виконавчими органами місцевого самоврядування. У свою чергу, нагляд
© Knowledge, Education, Law, Management

107

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

за законністю набуття прав на земельні
ділянки доцільно здійснювати у загальному порядку реалізації державної політики
у сфері боротьби зі злочинністю, захисту
економіки й об’єктів права власності через
Департамент захисту економіки Національної поліції України. Питання протидії корупції та виявлення корупційних правопорушень у земельних відносинах, як і будь-яких
інших сферах, має здійснюватися Національним антикорупційним бюро України» (Мартин, 2018: 18–24). На нашу думку, таке розпорошення повноважень призведе до низької
ефективності їх виконання.
Нині за умов децентралізації влади
поряд із державним особливо актуальним
Рис. 2. Виявлено порушень земельного законодавства (тис. од.)
стає самоврядний нагляд (контроль) за
Джерело: побудовано авторами за даними Державної служби України використанням та охороною земель, адже
з питань геодезії, картографії та кадастру
органи місцевого самоврядування отримують більш широкі повноваження і зможуть
оперативно реагувати на порушення земельного законодавства, забезпечити здійснення земельної політики
на місцях щодо раціонального використання й охорони земель усіма суб’єктами земельних відносин. Щоб
уникнути зловживань на місцях, необхідно сформувати чіткий, дієвий та ефективний механізм самоврядного контролю за використанням і охороною земель, особливо сільськогосподарського призначення, оскільки
вони є основою продовольчої безпеки країни.
Доречно буде усвідомити сутність поняття «самоврядний контроль за використанням та охороною земель».
Т.А. Кравченко пропонує таке визначення: «це діяльність відповідних органів сільських, селищних, міських,
районних і обласних рад, спрямована на дотримання вимог земельного законодавства, забезпечення гарантій
реалізації земельно-правових норм та утвердження законності в земельних відносинах, що передбачає постійне спостереження за станом земель, отримання від землекористувачів і землевласників відповідної інформації
про використання земель, аналіз цієї інформації та результатів моніторингу» (Кравченко, 2015).
Погоджуючись із таким визначенням, відзначимо, що з урахуванням сучасних тенденцій децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад доцільно було б і їх долучити до здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель і внести відповідні зміни до законодавства. Наприклад,
ст. 189 ЗКУ викласти у такій редакції: «Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними, обласними та радами об’єднаних територіальних громад».
Ст. 20 Закону України «Про охорону земель» (2003 р.) фактично дублює зазначену статтю Земельного кодексу.
Інших норм, які б встановлювали порядок здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель, повноваження рад при його здійсненні тощо, чинне законодавство не містить. Наявні прогалини у законодавстві роблять самоврядний контроль за використанням та охороною земель на практиці
недієвим (Сухоруков, 2012: 25–26). Тому доцільно прийняти Закон України «Про самоврядний контроль
за використанням та охороною земель», яким визначити основні завдання, принципи та порядок його проведення, зобов’язати відповідно до згаданого Закону органи місцевого самоврядування розробляти та приймати положення «Про Порядок організації та здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель». Крім того, надати повноваження органам, що провадять самоврядний контроль, самостійно
приймати рішення щодо порушення земельного законодавства та можливості звернення до судових органів
влади у разі потреби.
Ці пропозиції сприятимуть більш раціональному й ефективному використанню земель, збереженню
родючості ґрунтів, з одного боку, а з іншого – стануть додатковим джерелом надходжень до місцевих бюджетів за рахунок відшкодувань збитків, завданих порушниками земельного законодавства.
Суттєве поліпшення нагляду (контролю) за використанням та охороною земель у нашій державі неможливе без законодавчого врегулювання ще однієї його гілки, а саме громадського контролю. Так, у 2013 р.
були намагання законодавчо його врегулювати – зареєстровано проєкт Закону України «Про громадський
контроль за використанням та охороною земель». У ст. 1 згаданого законопроєкту наведено визначення громадського контролю як «системи заходів, які здійснюються громадськістю та спрямовані на забезпечення
раціонального використання й охорону земель, запобігання порушень законодавства, їх своєчасне виявлення й усунення» (Про громадський контроль за використанням та охороною земель, 2013).
На нашу думку, таке визначення відповідає суті громадського контролю, проте проєкт не враховує зазначені у чинному законодавстві норми щодо призначення громадських інспекторів уповноваженими органами
місцевого самоврядування та відповідними центральними органами виконавчої влади. Тобто маємо ситуацію,
коли громадські інспектори, котрі здійснюють контроль, безпосередньо підпорядковуються органам місцевого
самоврядування або центральному органу виконавчої влади, що їх призначають. Таким чином громадський
контроль втрачає свою самостійність і здійснюється разом із проведенням перевірок державними інспекторами
108

© Knowledge, Education, Law, Management

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

за дотриманням земельного законодавства. Вважаємо, що доцільно створити незалежну громадську організацію з нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, до складу якої залучати сертифікованих
інспекторів. Останні мають пройти спеціальну кваліфіковану підготовку й отримали відповідне право на виконання повноважень (сертифікат, ліцензію). Також слід підключати працівників силових структур (поліції, прокуратури, судових органів тощо) на громадських засадах для швидкого реагування на правопорушення.
Громадський нагляд не має підпорядковуватися центральним органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування та повинен забезпечувати контроль за дотриманням норм земельного законодавства всіма учасниками земельних відносин, адже збереження, раціональне використання й охорона земель
є основою екологічної та продовольчої безпеки країни. Для формування ефективної структури громадського
контролю за використанням та охороною земель необхідно все ж таки прийняти Закон України «Про громадський нагляд (контроль) за використанням та охороною земель».
Громадяни як безпосередні користувачі та власники земельних наділів повинні брати участь у забезпеченні раціонального використання й охорони земель, насамперед виконувати власні обов’язки та користуватися правами, визначеними для них ЗКУ, адже від цього залежить життєве благополуччя кожного та здоров’я
нації взагалі.
Висновки. Незважаючи на те, що в Україні функціонує розгалужена система центральних органів виконавчої влади з нагляду за використанням та охороною земель, нині фактично відсутній ефективний державний контроль у цій сфері, що негативно позначається на якісному стані земельних ресурсів.
Враховуючи незавершеність законодавчого врегулювання всіх гілок контролю, необхідно прийняти Закони України «Про самоврядний контроль за використанням та охороною земель» і «Про громадський нагляд
(контроль) за використанням та охороною земель».
Формування та практичне запровадження дієвого механізму державного регулювання охорони та використання земель сільськогосподарського призначення сприятиме кращому дотриманню аграрними товаровиробниками принципів раціонального й екологобезпечного землекористування, активному впровадженню
ґрунтозахисних технологій, збереженню і підвищенню родючості ґрунтів, що є невід’ємною умовою ведення високопродуктивного, конкурентоспроможного аграрного виробництва.
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Adnotacja. Artykuł naukowy koncentruje się na niektórych aspektach dochodzenia w sprawie niepokojów
społecznych. Sposób ich popełnienia jest uważany za element charakterystyki kryminalistycznej, badane są jego cechy w
celu szybszego zbadania badanej kategorii przestępstw. Określa się, że sposób popełniania niepokojów społecznych jest
centralnym elementem kryminalistycznej charakterystyki badanych czynów. Biorąc pod uwagę cechy tego komponentu,
pojawi się odpowiedni wzór śledzenia. Ponadto określenie cech osobowości sprawcy i osoby pokrzywdzonej jest możliwe
dzięki badaniu konkretnych sposobów popełniania niepokojów społecznych. Utrzymuje się stanowisko naukowców,
że sposób popełnienia przestępstwa jest sposobem działania w celu przygotowania, popełnienia i ukrycia śladów
przestępstwa, charakteryzującym istotne kryminalistycznie informacje o sprawcy i stosowanych przez niego środkach,
możliwości ich wykorzystania w rozwiązywaniu i dochodzeniu przestępstw. Na podstawie podsumowania materiałów
z postępowań karnych wyjaśniono, że w przypadku popełnienia badanej kategorii czynów niezgodnych z prawem
występuje w pełni strukturyzowany skład przestępstwa, ponieważ w większości przypadków (91%) istnieją elementy
przygotowania i ukrycia. W szczególności przygotowania do popełnienia niepokojów społecznych miały miejsce w
92% przypadków ich całkowitej liczby. Badania nad praktykami kryminalistycznymi pozwoliły stwierdzić, że wśród
sposobów bezpośredniego popełniania niepokojów społecznych występują następujące: 1) aktywny udział w niepokojach
społecznych (84%); 2) zakłócanie spokoju różnych osób w miejscach publicznych (79%); 3) opór przedstawicielom
władzy za pomocą broni i innych przedmiotów używanych jako broń (21%); 4) uszkodzenie ciała osób znajdujących
się w miejscu niepokojów społecznych (pracownicy instytucji, widzowie, kibice, sportowcy) (7%); 5) zniszczenie lub
zburzenie pomieszczeń (mieszkań, instytucji, firm, sklepów, restauracji, kiosków i innych obiektów dowolnej formy
własności) (32%). Określono środki przygotowania i ukrywania niepokojów społecznych.
Słowa kluczowe: niepokoje społeczne, organizacja, taktyka, czynności dochodzeniowe (poszukiwawcze), sposób
popełnienia, przestępstwo.
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Abstract. The scientific article is devoted to some aspects of the investigation of riots. The method of their commission
as an element of forensic characteristics is considered, its features are investigated for a faster investigation of the investigated
category of criminal offenses. It is determined that the method of committing mass riots is a central element in the forensic
characteristics of the investigated acts. Taking into account the peculiarities of this component, there will be a corresponding trace
picture. In addition, the identification of signs of the identity of the offender and the personality of the victim is possible through
the study of specific methods of committing mass riots. The position of scientists is supported that the method of committing
a crime is a method of preparing, committing and hiding the traces of a crime, characterizing forensically significant information
about the perpetrator and the means used by him, the possibility of their use in the disclosure and investigation of criminal
offenses. Based on the generalization of the materials of criminal proceedings, it was found that when the investigated
category of unlawful acts is committed, there is a full-fledged corpus deictic, because in most cases (91%) there are elements
of preparation and concealment. In particular, preparations for mass riots took place in 92% of the total number of cases. The
study of the judicial and investigative practice made it possible to conclude that among the methods of direct commission
of mass riots there are the following: 1) active participation in mass riots (84%); 2) disturbance of the peace of various persons
in public places (79%); 3) resistance to government officials using weapons and other items used as weapons (21%); 4) infliction
of bodily harm on persons in a place of mass riots (employees of institutions, spectators, fans, athletes) (7%); 5) destruction or
destruction of premises (housing, institutions, enterprises, shops, restaurants, kiosks and other objects of any form of ownership)
(32%). Measures for preparing and covering up mass riots have been determined.
Key words: riots, organization, tactics, investigative (search) actions, method of committing, criminal offense.
© Knowledge, Education, Law, Management

111

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ
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Аннотация. Научная статья посвящена некоторым аспектам расследования массовых беспорядков. Рассматривается способ их совершения как элемент криминалистической характеристики, исследуются его особенности для более быстрого расследования исследуемой категории уголовных преступлений. Определяется, что способ совершения массовых беспорядков является центральным элементом в криминалистической характеристике
исследуемых деяний. Учитывая особенности этой составляющей, будет соответствующая следовая картина. Кроме того, определение признаков личности преступника и личности потерпевшего возможно благодаря исследованию конкретных способов совершения массовых беспорядков. Поддерживается позиция ученых по поводу того,
что способ совершения преступления – это способ действий по приготовлению, совершению и сокрытию следов преступления, характеризующий криминалистически значимые сведения об исполнителе и примененных им
средств, возможности их использования в раскрытии и расследовании уголовных преступлений. На основании
обобщения материалов уголовных производств выяснено, что при совершении исследуемой категории противоправных деяний имеет место полноструктурный состав уголовного преступления, ведь в большинстве случаев
(91%) в наличии элементы подготовки и сокрытия. В частности, подготовка к совершению массовых беспорядков
имела место в 92% случаев от их общего количества. Исследование судебно-следственной практики позволило
сделать вывод, что среди способов непосредственного совершения массовых беспорядков имеют место следующие: 1) активное участие в массовых беспорядках (84%); 2) нарушение покоя разных лиц в общественных
местах (79%); 3) сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов, используемых в качестве оружия (21%); 4) нанесение телесных повреждений лицам, находящимся в месте массовых
беспорядков (работники учреждений, зрители, болельщики, спортсмены) (7%); 5) уничтожение или разрушение
помещений (жилья, учреждений, предприятий, магазинов, ресторанов, киосков и других объектов любой формы
собственности) (32%). Определены меры подготовки и сокрытия массовых беспорядков.
Ключевые слова: массовые беспорядки, организация, тактика, следственные (розыскные) действия, способ
совершения, уголовное преступление.

Введение. Любое уголовное преступление имеет свою специфику способа совершения. Это зависит от
ряда факторов: уголовно-правового состава противоправного деяния, отдельных обстоятельств совершения
деяния, корреляционных связей между элементами криминалистической характеристики. Следует отметить, что мы считаем способ совершения массовых беспорядков центральным элементом в криминалистической характеристике исследуемых деяний. С учетом особенности указанной составляющей будет иметь
место и соответствующая следовая картина. Кроме того, определение признаков личности преступника
и личности потерпевшего возможно благодаря исследованию конкретных способов совершения массовых
беспорядков, поэтому изучение указанного элемента криминалистической характеристики имеет большое
значение для уголовных производств определенной категории.
Основная часть. Исследованию концептуальных основ расследования уголовных преступлений посвятили
работы такие ученые, как В.П. Бахин, Р.С. Белкин, А.Ф. Волобуев, Л.Д. Гаухман, В.А. Журавель, И.Ш. Жордания, А.В. Ищенко, В.К. Лисиченко, И.М. Лузгин, В.Г. Лукашевич, Е.Д. Лукьянчиков, А.В. Лускатов, Н.А. Погорецкий, М.В. Салтевський, Р.Л. Степанюк, К.А. Чаплинский, Ю.Н. Черноус, П.В. Шалдырван, В.Ю. Шепитько, М.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков и др. Однако криминалистическую характеристику способов совершения
массовых беспорядков не исследовано в полном объеме с учетом действующего Уголовного процессуального
кодекса (далее – УПК) Украины и современных потребностей правоохранительной практики.
Целью статьи является осуществление криминалистического анализа способов совершения массовых
беспорядков.
Г.Г. Зуйков уместно отмечает, что способ совершения преступления представляет собой систему действий при подготовке, совершении и сокрытии преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности, которые могут быть связаны с выбором использования соответствующих орудий или средств и условий, места и времени (Zuikov, 1970: 12). В свою очередь, И.В. Гора
акцентирует внимание на том, что многие юридические науки включают к предмету своего исследования не
только объективную сторону преступления, но и способы его совершения, сокрытия. Автор указывает, что
криминалистика изучает более длительный промежуток деятельности виновного в подготовке, совершении
и сокрытии преступления, чем это необходимо для уголовно-правовой оценки, поскольку ее чаще всего
интересуют источники зарождения противоправных намерений, действия по подготовке орудий и средств
совершения преступления, а также по изучению преступником будущей жертвы и предмета посягательства.
Криминалистов, как отмечает И.В. Гора, интересует, как подыскивались орудия преступления и соучастники, как планировалось уничтожение следов преступления и сокрытие похищенного имущества, какими
приемами и методами можно «вычислить» характеристики преступной деятельности виновного, действий
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потерпевшего и других случайных участников преступного события. Также указывается, что практическая
значимость криминалистического аспекта преступной деятельности усматривается еще и в использовании
при расследовании данных о тех элементах поведения субъекта, которые хотя и не имеют собственных
преступных характеристик, но связаны с совершением преступления (Hora, 2012: 37). Как видим, способ
совершения уголовного преступления определяется учеными как важная его составляющая как в криминологическом, так и уголовно-правовом и криминалистическом плане.
Мы поддерживаем ученых, которые считают, что способ совершения преступления – это способ действий по приготовлению, совершению и сокрытию следов преступления, характеризующий криминалистически значимые сведения об исполнителе и примененные им средства и возможности их использования
в раскрытии и расследовании преступлений (Veselskyi, 2009: 27).
Следует указать, что наполнение способа совершения уголовного преступления соответствующими действиями ученые определяют по-разному. В частности, В.В. Тищенко к его содержанию причисляет комплекс
действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления, обусловленных целью преступного деяния, свойствами личности преступника и обстановкой (объективными и субъективными факторами). Результаты указанного отражаются на материальных и интеллектуальных следах, характеризующих
психические и физические черты личности преступника (Tishchenko, 2003: 18).
Мы поддерживаем позицию Н.С. Уткина, согласно которой существуют следующие виды способов:
полноструктурные, или наиболее квалифицированные: включают подготовку, совершение и сокрытие преступлений; менее квалифицированные, или усеченные, первого типа: включают совершение и сокрытие
преступлений; менее квалифицированные, или усеченные, второго типа: включают подготовку и совершение преступлений; неквалифицированные, или упрощенные, которые состоят только из действий по совершению преступлений (Utkin, 1975: 6). Учитывая перспективу применения тех или иных сведений, в досудебном расследовании наиболее большое значение, по нашему мнению, имеют полноструктурные способы.
На основании обобщения материалов уголовных производств нами выяснено, что при совершении
исследуемой категории противоправных деяний имеет место полноструктурный состав уголовного преступления, ведь в большинстве случаев (91%) имеются элементы подготовки и сокрытия. В частности, подготовка к совершению массовых беспорядков имела место в 92% случаях от их общего количества.
Отдельные ученые, учитывая конкретные составы уголовных преступлений, выделяют различные подготовительные мероприятия. В частности, Н.Н. Ефимов акцентирует внимание на том, что подготовка
к совершению хулиганства заключается в реализации следующих действий: разработке плана преступления, осуществлялось 100% преступников; выборе объекта посягательства – 83%; отыскании, приспособлении и подготовке орудий – 62%; распределении ролей между соучастниками – 42%; подборе соучастников –
51% (Yefimov, 2011: 206).
Уже П.В. Трясун по результатам проведенного исследования выделил следующие типичные способы
подготовки к совершению хулиганства: а) создание преступной группы (около 11% изученных уголовных
производств); б) поиск орудий, предметов, приспособлений для повреждения или уничтожения имущества,
нанесения телесных повреждений или осуществления угрозы причинения таких (10%); в) поиск транспортного средства, изучение режима работы общественного транспорта для проезда к месту совершения
преступления и от него (2%); г) поиск благоприятной обстановки для совершения хулиганства (например,
посещение баров, ночных клубов и т.д.) (1%). В других (почти 75%) случаях подготовительные действия
преступниками не проводились. Определена степень вероятности наиболее характерных взаимосвязей способов совершения хулиганства в общественных местах, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с хулиганом (Triasun, 2020: 9).
В свою очередь, А.П. Кузьменко установил, что способами организации массовых беспорядков являются
следующие:
– подбор людей для участия в массовых беспорядках, оплата их участии в массовых беспорядках;
– осуществление мероприятий по транспортировке этих лиц из разных регионов (областей, районов)
государства в места, где запланированы массовые беспорядки (подбор или предоставление автотранспорта,
его аренда, оплата транспортных услуг и т.д.);
– разработка планов по возмущению толпы, распределение ролей между отдельными активными участниками массовых беспорядков;
– выступления на митингах, объявления различных обращений с целью собрать толпу для совершения
массовых беспорядков, в том числе призывы, распространение информации, которая искажает действия
представителей власти;
– подстрекательство толпы, собравшейся для проведения митинга или других мирных акций, к насилию,
погромам, поджогам, захвату зданий или сооружений, насильственному выселению граждан, уничтожению
имущества, вооруженному сопротивлению представителям власти;
– совершение провокационных действий с целью вызвать соответствующее поведение больших групп
людей, побудить их к совершению массовых беспорядков;
– руководство толпой или отдельными его группами при совершении массовых беспорядков
(Kuzmenko, 2017: 33).
Анализ материалов уголовных производств позволил сделать вывод, что среди мер подготовки к совершению массовых беспорядков правонарушители осуществляли следующие действия:
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1) составление плана действий во время совершения массового волнения – 87%;
2) выбор объекта преступного посягательства (места проведения митингов, спортивно-массовых мероприятий) – 82%;
3) подбор соучастников правонарушения – 56%;
4) осуществление мероприятий по транспортировке соучастников из разных регионов страны к месту,
где запланированы массовые беспорядки (подбор или предоставление автотранспорта, его аренда, оплата
транспортных услуг и т.д.), – 27%;
5) разделение ролей между соучастниками – 47%;
6) подбор средств и орудий совершения массового беспорядки (краска, пиротехнические средства, средства для нанесения телесных повреждений) – 54%.
Исследуя непосредственное совершение массовых беспорядков, следует отметить, что способ уголовного преступления представляет собой совокупность приемов и методов, используемых при его совершении.
При совершении любого противоправного деяния важное место, о чем отмечает С.Н. Завьялов, занимает
реализация сформированного преступного умысла, что воплощается в отдельных практических действиях
субъекта. Осуществляя преступный умысел, он изучает и анализирует ряд обстоятельств, при которых должен
действовать, учитывает возможности лиц, с которыми планирует совершить преступление. Как правило, на
этом этапе субъект определяет план своих действий, обдумывает последовательность выполнения некоторых
из них, готовит орудия и средства совершения преступления, выбирает способ их применения, продумывает
устранения определенных препятствий, способы маскировки следов преступления (Zavialov, 2005: 37).
Опять обратимся к мнению ученых относительно способов совершения противоправных деяний против
общественного порядка. В частности, отдельная группа ученых (П.Д. Биленчук, В.К. Лисиченко) систематизировала способы совершения хулиганства следующим образом: а) направлены против общественного
порядка; б) направлены как против общественного порядка, так и других общественных отношений. Первую группу составляют действия, которые: а) грубо нарушают покой граждан, нормальный режим труда
предприятий и учреждений (нецензурная брань, угрозы, шум, срыв массовых мероприятий); б) публично
нарушают нормы нравственности (обнажение частей тела, циничные движения) в) осквернение общественных мест (циничные, нецензурные надписи); г) вызывают аффективные состояния и неоправданную тревогу граждан (ложный вызов скорой помощи, ложное сообщение о смерти близких и т.д.) д) вызывают помехи
радиосвязи и нарушение правил радиопередач (выход в эфир без разрешения и т.д.). Ко второй группе могут
быть отнесены действия, связанные главным образом с посягательством на честь, достоинство и неприкосновенность личности: публичные оскорбления; нанесение побоев; натравливание собак; ограничение свободы (связывание), повреждение личного или государственного имущества (ломки телефонов-автоматов,
разрушение средств уличного освещения и т.п.) (Bilenchuk, 2001: 428–430).
В свою очередь, Н.Н. Ефимов классифицировал способы совершения хулиганства следующим образом:
1) по признаку особой дерзости: насилие с нанесением потерпевшему побоев; причинение потерпевшему телесных повреждений; издевательство над потерпевшим; уничтожение имущества; повреждение имущества; срыв массового мероприятия; временное прекращение нормальной деятельности учреждения,
предприятия или организации; прекращение движения общественного транспорта; другие. 2) по признаку
исключительного цинизма: демонстративное пренебрежение к общепринятым нормам морали; проявление
бесстыдства или грубой непристойности; издевательство над больным, ребенком, лицом преклонного возраста или таким лицом, которое находилось в беспомощном состоянии (Yefimov, 2015: 37).
По мнению П.В. Шалдырвана, анализ информации о способе совершения массовых беспорядков свидетельствует, что он зависит от ситуативных факторов и обычно не имеет хорошо выраженных признаков предыдущего приготовления, тщательного планирования, коллективного исполнения с распределением ролей, хорошего технического обеспечения и высокого профессионализма в действиях исполнителей.
Об этом может свидетельствовать использования толпой разного рода предметов, которые они нашли уже
во время погромов. Но если массовые беспорядки тщательно готовились или продолжались долгое время,
только тогда большинство активных участников беспорядков могут иметь специально подготовленное оружие, которое используют во время как уничтожения, повреждения имущества, так и осуществления сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Автор указывает, что исследуемые противоправные
деяния совершаются путем действий, направленных на уничтожение, повреждение имущества, причинение
телесных повреждений. При этом используется огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства,
зажигательные средства, холодное оружие, а также другие вещи, которые используют в качестве оружия,
необходимого для уничтожения, повреждения имущества, осуществления вооруженного сопротивления
представителям власти (Shaldyrvan, 2005: 57).
Исследование судебно-следственной практики позволило сделать вывод, что среди способов непосредственного совершения массовых беспорядков имеют место следующие:
1) активное участие в массовых беспорядках (84%);
2) нарушение покоя разных лиц в общественных местах (79%);
3) сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов, используемых
в качестве оружия (21%);
4) нанесение телесных повреждений лицам, находящимся в месте массовых беспорядков (работники
учреждений, зрители, болельщики, спортсмены) (7%);
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5) уничтожение или разрушение помещений (жилья, учреждений, предприятий, магазинов, ресторанов,
киосков и других объектов любой формы собственности) (32%).
Последней составляющей способа совершения уголовного преступления, как определено выше, следует считать сокрытие. По поводу его определения, П.В. Малышкин отмечает, что в результате осуществления преступником комплекса действий для сокрытия преступления в обстановке преступления отражаются
основные свойства признаков избранного им способа преступления. Из информации, полученной из следов, которые лицо оставило на месте происшествия в ходе осуществления действий по сокрытию преступления, становится возможным определить способ их совершения, действия преступника, совершенные
с этой целью, распознать способ сокрытия (Malyshkin, 2009: 22). Уже другая группа ученых называет способ
сокрытия комплексом действий преступника, которые тот выполняет с целью уклонения от ответственности
(Vasilev A.N. at all, 1957: 31).
Мы считаем наиболее точным определение, данное М.В. Даньшиным, который указал, что способ
сокрытия преступления понимается как основанный на реализации системы объективных и субъективных
факторов действительности комплекс действий или бездействий лица, которое скрывает преступление до,
в момент или после его совершения (Danshyn, 2000: 10).
Как и при исследовании предыдущих составляющих, так и при определении характеристик способа
сокрытия массовых беспорядков, рассмотрим мнения ученых о криминалистической характеристике противоправных деяний против общественного порядка. В частности, М.А. Очеретяный выявил следующие
меры сокрытия хулиганства:
– исчезновение с места преступления имело место в 82% совершенных хулиганств, в том числе с использованием автотранспорта (9%);
– использование одежды одного фасона, цвета, а также однотипных орудий (45%);
– уничтожение орудий (66%);
– уничтожение одежды, обуви (59%);
– ложные показания, в том числе алиби (73%);
– отказ от дачи показаний (47%) (Ocheretianyi, 2014: 473).
П.В. Шалдырван отмечает, если речь идет о тщательной подготовке погромов, то элементы сокрытия
могут быть запланированы и предусмотрены (например, алиби) заранее разработанным планом проведения
преступных действий (нападений, погромов, уничтожения имущества и др.). Кроме уничтожения следов
преступлений и вещественных доказательств (с целью противодействия расследованию), возможно также
препятствование деятельности следственно-оперативной группе в раскрытии и расследовании преступления в других формах. В частности, создание ситуаций, когда невозможно проведение отдельных следственных действий (например, невозможность проведения осмотра места происшествия сразу после окончания
беспорядков в связи с угрозой жизни и здоровью следователю со стороны участников беспорядков), а также
массовая «обработка» свидетелей (в первую очередь очевидцев) и пострадавших путем создания атмосферы
неминуемой мести со стороны разоблаченных ими лиц и др. (Shaldyrvan, 2005: 59)..
На основе анализа материалов судебно-следственной практики нами определены наиболее распространенные способы сокрытия совершения массовых беспорядков:
а) уничтожение видеокамер наружного наблюдения за определенное время до совершения деяния – 12%;
б) уничтожение следов преступлений и вещественных доказательств – 61%;
в) предоставление ложных показаний в случае разоблачения, в том числе выдвижение алиби – 72%;
г) отказ от дачи показаний – 52%;
д) создание ситуаций, когда невозможно проведение отдельных следственных (розыскных) действий – 23%;
е) применение коррумпированных связей в государственных органах – 6%;
ж) давление на добросовестных участников процесса – 38%.
Выводы. Подводя итог, отметим, что расследование массовых беспорядков связано с собранием большого количества доказательной информации, которая может быть изъята во время эффективного проведения
отдельных следственных (розыскных) действий. Исследование судебно-следственной практики позволило
сделать вывод, что среди способов непосредственного совершения массовых беспорядков имеют место следующие: 1) активное участие в массовых беспорядках (84%); 2) нарушение покоя разных лиц в общественных местах (79%); 3) сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов,
используемых в качестве оружия (21%); 4) нанесение телесных повреждений лицам, находящимся в месте
массовых беспорядков (работники учреждений, зрители, болельщики, спортсмены) (7%); 5) уничтожение
или разрушение помещений (жилья, учреждений, предприятий, магазинов, ресторанов, киосков и других
объектов любой формы собственности) (32%). Определены меры подготовки и сокрытия массовых беспорядков.
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Adnotacja. Osiągnięcia merytorycznej i jakościowej poprawy świadczenia pomocy prawnej, udostępnienie jej
przez adwokata jako treści czynności tego ostatniego w cywilnym postępowaniu procesowym wiąże się z identyfikacją
skutecznych podejść i środków jej organizacji i realizacji. Kategorie prawne, które łączą w swojej treści takie podejścia i
środki działania adwokata w uproszczonym postępowaniu procesowym, strategię i taktykę działania adwokata, które mają
na celu osiągnięcie przez adwokata wyznaczonych celów w uproszczonym postępowaniu procesowym. W niniejszym
badaniu ustaliliśmy, że system sposobów i metod mających na celu osiągnięcie najbliższych celów w uproszczonym
postępowaniu procesowym stanowi taktykę prawną, a system sposobów i metod mających na celu osiągnięcie głównych,
podstawowych celów postępowania procesowego stanowi strategię prawną. Ustalono, że za pomocą strategii prawnej
adwokat w uproszczonym postępowaniu procesowym, począwszy od przewidzenia określonego idealnego wyniku, w
procesie działania stara się osiągnąć zamierzony wynik faktyczny. I to właśnie stosunek zamierzonego do rzeczywistego
wyniku pozwala ustalić, czy adwokat osiągnął wyznaczony cel, jak efektywne były jego działania, jak skuteczne były
metody i środki. Dlatego na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stosowanie przez prawników wiedzy
na temat strategii i taktyki podczas działalności w uproszczonym postępowaniu procesowym jest jednym z najczęstszych
zastosowań osiągnięć nauki prawa postępowania cywilnego i nauki o adwokaturze w praktyce prawnej adwokatów.
Słowa kluczowe: państwo, pomoc prawna, orzeczenie sądowe, przedmiot dowodu.

STRATEGY AND TACTICS OF THE LAWYER'S ACTIVITY
IN THE SUMMARY PROCEEDINGS
Kateryna Lubiana
Postgraduate Student at the Department of Notary and Enforcement Process and Advocacy
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-2704-7365
lubiana @gmail.com
Abstract. Achieving substantive and qualitative improvement of the provision of legal aid, rendering it by the lawyer
as the content of the latter's activity in civil litigation involves the identification of effective approaches and means
of its organization and implementation. The legal categories that integrate such approaches and means of the lawyer in
the summary proceedings are the strategy and tactics of the lawyer's activities aimed at attaining the goals of the lawyer in
the summary proceedings. In this study, we find that a system of methods and methods aimed at achieving the immediate
goals of summary litigation constitutes legal tactics, and a system of methods and methods aimed at achieving the main,
fundamental goals of lawsuit – a legal strategy. It has been determined that, with the help of a legal strategy, the lawyer
in the simplified lawsuit proceedings, beginning with the prediction of a certain ideal result, in the process of activity
tries to achieve the intended actual result. And it is the correlation of the intended and the actual result that determines
whether the lawyer achieved the goal, how effective his actions were, how successful the methods and means were used.
Therefore, on the basis of the conducted research, it is concluded that the use of knowledge of strategy and tactics by
lawyers in the course of simplified lawsuit proceedings is one of the most widespread uses of the achievements of the civil
procedural law and the science of advocacy in the legal practice of lawyers.
Key words: state, legal aid, court decision, subject of proof.
© Knowledge, Education, Law, Management

117

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

СТРАТЕГІЯ Й ТАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
У СПРОЩЕНОМУ ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
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аспірант кафедри нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури
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Анотація. Досягнення змістового та якісного покращення забезпечення правової допомоги, надання її адвокатом як змісту діяльності останнього в цивільному процесуальному провадженні передбачає виявлення ефективних підходів і засобів її організації та здійснення. Правовими категоріями, які об’єднують у змісті такі підходи
й засоби діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні, є стратегія й тактика діяльності адвоката, які
спрямовані на досягнення адвокатом поставлених цілей у спрощеному позовному провадженні. У дослідженні
нами встановлено, що система способів і методів, спрямованих на досягнення найближчих цілей у спрощеному
позовному провадженні, становить юридичну тактику, а система способів і методів, скерованих на досягнення
головних, фундаментальних цілей позовного провадження, – юридичну стратегію. Визначено, що за допомогою юридичної стратегії адвокат у спрощеному позовному провадженні, розпочинаючи з передбачення певного ідеального результату, у процесі діяльності намагається досягнути наміченого фактичного результату. І саме
співвідношення наміченого та фактичного результату дає змогу встановити, чи досяг адвокат поставленої мети,
наскільки ефективні були його дії, наскільки вдалими були використані способи й засоби. Тому на підставі здійсненого дослідження зроблено висновок, що застосування адвокатами знань зі стратегії й тактики під час діяльності у спрощеному позовному провадженні є одним із найпоширеніших видів використання досягнень науки
цивільного процесуального права та науки про адвокатуру в юридичній практиці адвокатів.
Ключові слова: держава, правова допомога, судове рішення, предмет доказування.

Вступ. Згідно з частиною 4 статті 19 Цивільного процесуального кодексу України (Civil Procedure Code
of Ukraine, 2004), спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ, які
виникають із трудових відносин, справ незначної складності й інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Запровадження спрощеного позовного провадження зумовлено потребою в полегшенні цивільного процесу для сторін правових конфліктів, судів, у тому числі й адвокатів, дозволивши судовий
розгляд певної категорії справ за коротшою процедурою, простішою порівняно із загальним порядком.
Загалом у науковій літературі відзначається, що запровадження спрощеного позовного провадження
є позитивним кроком, який відповідає загальносвітовим тенденціям регламентації спрощених проваджень
і процедур. Завданням можна вважати своєчасний розгляд окремих категорій цивільних справ, установлених законом або віднесених до таких судом, а специфіка діяльності адвоката в спрощеному позовному
провадженні зумовлена тим, що представництво адвоката в них є необов’язковим і може відбуватися без
повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами. При цьому з 2016 року в Україні розпочато процес
запровадження так званої «адвокатської монополії», з 1 січня 2019 року монополію адвокатів на представництво запроваджено також і в судах першої інстанції. Незважаючи на те що сьогодні цілком вірогідною її
скасування, станом на початок листопада 2019 року виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді. Тому існує необхідність ґрунтовного аналізу як теоретичних основ стратегії та тактики діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні, так і законодавчого регламентування засобів, способів
і прийомів, які використовуються захисником, і практики із цього питання, а також проблем їх правильного
застосування. Актуальність дослідження стратегії й тактики діяльності адвоката у спрощеному позовному
провадженні зумовлена тим, що це питання детально не вивчалося на науковому рівні.
Основна частина. Питання стратегії й тактики діяльності адвоката належним чином розкриті в працях
таких дослідників, як А.Д. Бойков, Т.В. Варфоломеєва, І.Ю Гловацький, В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко, О.Б. Загурський, Я.П. Зейкан, В.К. Матвійчук, В.О. Попелюшко, В.М. Савицький, О.Д. Святоцький,
М.С. Строгович, В.В. Титаренко, Д.П. Фіолевський, Н.В. Хмелевська, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська тощо.
Проте в контексті спрощеного позовного провадження, стратегія й тактика діяльності адвоката сьогодні ще
не розглядалася. А отже, незважаючи на наявність великої кількості праць, присвячених стратегії й тактиці
діяльності адвоката, питання стратегії й тактики діяльності адвоката залишилося поза увагою вітчизняних
науковців, що зумовлює актуальність здійснення такого дослідження.
Метою статті є з’ясування поняття, сутності, специфіки стратегії й тактик діяльності адвоката, а також
шляхом комплексного та системного дослідження теоретичних наробок вітчизняних учених, вивчення практики застосування окремих стратегій і тактик діяльності адвоката розробити пропозиції щодо сутності стратегії й тактики діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні.
Результати. Згідно з частиною 4 статті 19 Цивільного процесуального кодексу України (Civil Procedure
Code of Ukraine, 2004), спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ (тобто
справ, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, і справ
незначної складності, визнаних судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, і справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового
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мінімуму для працездатних осіб); справ, що виникають із трудових відносин; справ про надання судом дозволу
на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня
заборгованість зі сплати аліментів і якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої
згоди на такий виїзд; справ незначної складності й інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення
справи. Також звернемо увагу на те, що закон визначає перелік справ, які не можуть бути розглянуті в порядку
спрощеного позовного провадження, і це справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, крім спорів
про стягнення аліментів і поділ майна подружжя; щодо спадкування; щодо приватизації державного житлового фонду; щодо визнання необґрунтованими активів і їх витребування; у яких ціна позову перевищує п’ятсот
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Отже, специфіка справ, які розглядаються в порядку
спрощеного позовного провадження, зумовлена спрощеною процедурою їх розгляду, при якій участь адвоката є необов’язковою, а отже, специфіка стратегії й тактики адвоката у спрощеному позовному провадженні відрізнятиметься від стратегії й тактики адвоката при розгляді будь-яких інших справ. Варто враховувати, що Законом України від 02.06.2016 № 1401-VIII Конституцію України (The Constitution of Ukraine, 1996)
доповнено статтею 131-2, яка передбачає, що законом можуть бути визначені винятки щодо представництва
в суді виключно адвокатом, зокрема в трудових і малозначних спорах. У Цивільному процесуальному кодексі
України (Civil Procedure Code of Ukraine, 2004) термін «малозначні спори» не вживається, але разом із тим
наявне формулювання «малозначна справа», яке, на нашу думку, є синонімічним.
Так, згідно з положеннями частини 5 статті 279 Цивільного процесуального кодексу України (Civil Procedure
Code of Ukraine, 2004), суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. Отже,
у більшості випадків роль адвоката у спрощеному позовному провадженні може обмежуватися підготовкою
процесуальних документів. Проте, за клопотанням однієї зі сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи
може здійснюватися в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Клопотання про розгляд справи
в судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач –
разом із позовом або не пізніше п’яти днів з дня отримання відзиву. Суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін за одночасного існування
таких умов: 1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) характер спірних правовідносин і предмет доказування у справі
не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного й усебічного встановлення
обставин справи. Отже, з наведеного можна зробити висновок, що розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без участі сторін і їхніх адвокатів є більш імовірним, ніж навпаки. А отже, участь адвоката
у спрощеному позовному провадження характеризується такою специфікою:
1) спрощене позовне провадження характеризується спрощеною процедурою його розгляду, яка,
за загальним правилом, відбувається без участі адвоката;
2) у малозначних справах і справах, що виникають із трудових відносин, які розглядаються в порядку
спрощеного позовного провадження, участь адвоката є необов’язковою;
3) за клопотанням однієї зі сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи може здійснювати в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін за участі адвоката.
Вищенаведене свідчить про те, що специфіка участі адвоката у спрощеному позовному провадження
полягає в тому, що в окремих справах, які розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження,
представництво в суді може здійснюватися адвокатом. Відповідно, стратегія й тактика діяльності адвоката
в таких провадженнях і становить предмет дослідження.
Стосовно стратегії й тактики судового розгляду, тактики суду та сторін і тактики захисту в суді зокрема
існують різні погляди. Так, В.О. Попелюшко відзначає, що, згідно з одними поглядами, у процесі розгляду кримінальних справ достатньо точного дотримання процесуального порядку й узагальнення практики
застосування відповідних норм закону. Згідно з іншими – немає ані тактики суду як такого, ані тактики судового слідства як такого, а є тактика підтримання державного обвинувачення в суді, є тактика професійного
захисту від державного обвинувачення, висунутого й підтримуваного в суді. У свою чергу, щодо тактики
обвинувачення та захисту одні вчені вважають її інтегративною, такою, що перетворилася з криміналістики обвинувачення та здатна задовольнити потреби й обвинувачення, і захисту одночасно, інші ж, – що
криміналістика обвинувачення та криміналістика захисту істотно відрізняються й вимагають власних спеціальних підходів як до стратегії, так і до тактики (Popeliushko, 2008). Загалом, на нашу думку, положення
процесуального права України, згідно з яким представництво інтересів сторін адвокатами під час судового
розгляду малозначних справ не є обов’язковим, варто оцінити позитивно, оскільки запровадження в Україні
адвокатської монополії ще й у цій категорії справ лягло б у багатьох випадках істотним тягарем на окремі
сторони судового розгляду. Але разом із тим ми, зі свого боку, зробимо висновок, що стратегія й тактика професійного захисту є важливою для адвоката в будь-якому провадженні, у тому числі й у спрощеному позовному провадженні в цивільному процесі, оскільки без них адвокат обмежений у можливостях донесення
належним чином своєї правової позиції та досягнення цілей провадження.
Так, у загальнотеоретичному розумінні стратегією є спосіб дій, лінія поведінки кого-небудь (Busel,
2005). Тобто під стратегією діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні варто розуміти його
лінію поведінки й те, як саме він діє, представляючи інтереси сторони спрощеного позовного провадження.
У юридичній літературі відсутні безпосередні визначення стратегій щодо окремих напрямів права, у тому
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числі й стратегії діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні, але Н.В. Хмелевська, наприклад, визначає стратегію забезпечення правової допомоги під час здійснення адвокатом захисту як установлення довготривалої мети, широкої програми дій, завдань, загальної довготривалої лінії поведінки адвоката,
основних напрямів його діяльності, науково обґрунтованого розвитку реальних подій і явищ щодо надання
чітко окресленої правової допомоги клієнту (Khmelevska, 2015). Тобто стратегією є не якесь короткострокове явище, а планування всіх дій адвоката з моменту оформлення ним відносин із особою, інтереси якої
він представляє, і до ухвалення судом рішення по справі. Із цього приводу Н.В. Хмелевська відзначає, що
стратегія спрямована на повноцінне та якісне забезпечення чітко окресленої правової допомоги, що надається адвокатом, її об’єктом є вироблення головної мети, програм на певному етапі правової допомоги, шляхів і способів її досягнення, окреслює основну ланку, головний напрям у процесі правової допомоги щодо
захисту (Khmelevska, 2015). Отже, зробимо висновок, що стратегією діяльності адвоката у спрощеному
позовному провадженні є встановлення довготривалої мети, широкої програми дій, завдань, загальної довготривалої лінії поведінки адвоката, основних напрямів його діяльності, науково обґрунтованого розвитку
реальних подій і явищ щодо надання чітко окресленої правової допомоги клієнту у спрощеному позовному
провадженні. Іншими словами, стратегія діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні – це
передусім мета, якої бажає досягнути адвокат, виходячи із цілей його клієнта, а також передбачені дії адвоката, спрямовані на досягнення цієї мети.
Загалом аналіз наукової літератури свідчить про те, що наявні у вітчизняній правовій доктрині стратегії
діяльності адвоката розроблялися відповідно до змісту Кримінального процесуального кодексу, вони є далекими від специфіки спрощеного позовного провадження в цивільному процесі. Проте на їх основі й з урахуванням положень Цивільного процесуального кодексу України цілком можливо спроектувати стратегію
діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні.
Так, Н.В. Хмелевською виділяються три види стратегій щодо надання юридичного захисту адвокатами:
загальна стратегія забезпечення правової допомоги, яка будується на нормативно-правових актах, що регламентують і гарантують правову допомогу в державі, окреслюють межі за способами її надання (безоплатна, оплатна); стратегії забезпечення правової допомоги за сферами її надання (стратегія захисту в наданні
правової допомоги, стратегія представництва в наданні правової допомоги, стратегія надання інших видів
правової допомоги) щодо відповідних галузей права в межах загальної, де враховуються особливості належності правової допомоги до певних видів і напрямів права (кримінального, адміністративного, цивільного,
господарського тощо); індивідуальні стратегії надання та забезпечення правової допомоги адвокатами, що
ґрунтуються на попередніх і враховують безпосередній зміст, сутність, належність та умови надання правової допомоги адвокатами набувачам правової допомоги (клієнтам) (Khmelevska, 2015). У випадку з визначенням стратегії діяльності адвоката, який бере участь у спрощеному провадженні, варто використовувати
індивідуальну стратегію, адже, як нами встановлено, участь адвоката в такому провадженні є доволі специфічною. Стратегія діяльності адвоката, який бере участь у спрощеному провадженні, має враховувати
загальну стратегію забезпечення правової допомоги, яка будується на змісті Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI (On advocacy and advocacy, 2012), Правил адвокатської етики (Rules of lawyer ethics, 2017), а також інших нормативно-правових актів, які урегульовують
адвокатську діяльність. Також при розробці стратегії участі адвоката у спрощеному позовному провадженні
необхідно враховувати специфіку цього виду провадження, визначену в нормах Цивільного процесуального
кодексу України (Civil Procedure Code of Ukraine, 2004). Остання специфіка, яка має бути врахована, – це
особливості конкретної справи, яка розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Урахування всіх зазначених особливостей дасть змогу скласти найбільш ефективну стратегію дій адвоката. Тому на
основі здійсненого аналізу дійдемо висновку, що модель Н.В. Хмелевської є цілком прийнятною для врахування при розробці стратегії участі адвоката у спрощеному позовному провадженні.
Л.В. Слива звертає увагу на наявність різних стратегій діяльності адвоката: 1) стратегії домінування;
2) стратегії співробітництва; 3) стратегії ухиляння; 4) стратегії пристосування; 5) стратегії компромісу. При
цьому дослідниця відзначає, що такі стратегії є загальними й визначальними для побудови лінії поведінки
клієнта та представника, а вибір будь-якої із цих стратегій передбачає певний набір поведінкових патернів.
Тому адвокат, ознайомившись з обставинами справи та проаналізувавши матеріали, може дійти висновку,
що для задоволення законних інтересів клієнта й/або захисту його прав варто вибрати одну із зазначених
поведінкових стратегій. Відповідно, цей вибір впливатиме на тактику діяльності адвоката й клієнта, але
в юридичній практиці стратегія може будуватися й виходячи з можливих законодавчо передбачених варіантів вирішення правового конфлікту (Slyva, 2019). Слідуючи такій моделі, адвокат при розробці стратегії у спрощеному позовному провадженні має відштовхуватися від його відносин із клієнтом, але кажемо,
що дослідниця також відмічає можливість побудови стратегії з урахуванням можливих шляхів вирішення
справи на основі позиції Т.М. Кучер, яка пропонує такі види стратегій: 1) програти-виграти – повна перемога особи, що звернулася за судовим захистом, чи її опонента; 2) виграти-виграти – можлива в разі укладення мирової угоди або угоди за результатами процедури медіації; 3) програти-програти – виникає в разі
відмови в задоволенні основних вимог позивача та відмови в задоволенні зустрічного позову відповідача;
4) виграти-програти – полягає у відмові в задоволенні позовних вимог і задоволенні вимог зустрічного
позову (Kucher, 2014). Із цього випливає, що стратегії можуть мати як позитивний, так і негативний зміст
для клієнта. Наприклад, не викликає сумнівів позитивний зміст стратегій «виграти-виграти» та
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«виграти-програти», але на практиці можливі ситуації, коли адвокат вимушений для захисту прав і законних
інтересів особи довірителя в довготривалій перспективі дотримуватися стратегії «програти-програти» чи
«програти-виграти». Вибір таких стратегій повною мірою залежить від обставин справи та інтересів клієнта
й зумовлений тим, що основним завданням адвоката є забезпечення захисту та реалізації інтересів клієнта.
Тому за такого підходу адвокат і клієнт формують стратегію на стадії формування правової позиції у справі
й адвокат приймає рішення про подальші стратегічні кроки.
Проте найбільша кількість позицій щодо стратегії діяльності адвоката, наявних у науковій літературі, стосуються кримінального процесу та сформульовані на основі праць видатного адвоката й науковця
Я.П. Зейкана, який виділив такі передумови визначення стратегії діяльності адвоката: 1) з’ясувати з клієнтом мету, яку він хоче досягти стосовно себе та визначитися з правовою позицією захисту; 2) представляти
інтереси клієнта й завжди боротися за нього, працюючи на його виправдання; 3) з’ясувати з клієнтом якомога більше деталей та узгоджувати з ним усі ваші дії (Zeikan, 2006). Звернемо увагу на те, що в такому підході автор доволі доступно окреслив ті дії, які мають допомогти адвокату у виборі стратегії, на нашу думку,
таким підходом доцільно скористатися й при виборі стратегії діяльності адвоката у спрощеному позовному
провадженні.
Перед вступом адвоката до правовідносин із клієнтом відбувається укладення договору про надання правової допомоги, згідно з положеннями розділу IV Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI (On advocacy and advocacy, 2012). Звернемо увагу на те, що повноваження
адвоката мають бути посвідчені, а сам договір, за загальним правилом, укладається в письмовій формі. І вже
після укладення договору адвокат розпочинає свою діяльність.
Так, на початку адвокат має встановити, якою є позиція та бачення клієнта. Н.В. Хмелевська на підставі
позиції І.Ю. Гловацького (Hlovatskyi, 2003) дійшла до висновку, стратегії можуть включати такі позиції, які
й визначать подальшу стратегію діяльності адвоката: 1) позиція невинуватості; 2) позиція часткової вини;
3) позиція повної винуватості; 4) позиція мовчання (Khmelevska, 2015). Відповідно, виходячи із цього, адвокат і будує тактику своєї діяльності. Варто враховувати, що зазначені позиції стосуються кримінального
процесу, а не цивільного. Якщо завданням кримінального процесу є захист особи, суспільства й держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального
провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування й судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності
в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана
необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була
застосована належна правова процедура (Criminal Procedure Code of Ukraine, 2012), то завдання цивільного
процесу – справедливий, неупереджений і своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав
та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (Civil Procedure Code of Ukraine, 2004). Тобто при виборі
стратегії діяльності адвоката варто чітко розуміти, що завданням цивільного провадження є захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави, а не притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тому на етапі вибору
стратегії більш доцільним є використання моделі Т.М. Кучер, а саме адвокат має встановити таке: 1) особа, що звернулася за судовим захистом, націлена на свою повну перемогу чи визнає перемогу її опонента;
2) чи є можливим укладення мирової угоди; 3) особа, що звернулася за судовим захистом, відмовляє в задоволенні основних вимог позивача чи в задоволенні зустрічного позову відповідача; 4) особа, що звернулася
за захистом, задовольняє вимоги зустрічного позову. І вже, виходячи з вибору однієї із зазначених стратегій,
адвокат будує тактику своєї діяльності.
На цьому етапі адвокат, який представляє інтереси позивача, має визначитися з тим, буде справа розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження чи ні. І в разі прийняття такого рішення, згідно зі
статтею 276 Цивільного процесуального кодексу України (Civil Procedure Code of Ukraine, 2004), одночасно
з поданням позовної заяви подається клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.
Отже, для участі у спрощеному позовному провадженні адвокат обирає одну з таких стратегій:
1) повна перемога особи, що звернулася за судовим захистом, чи її опонента – у такому разі можливість
домовитися з опонентом виключена, судовий розгляд відбудеться в будь-якому випадку;
2) укладення мирової угоди;
3) відмова в задоволенні позовних вимог чи зустрічного позову відповідача;
4) відмова в задоволенні позовних вимог і задоволення вимог зустрічного позову.
Обравши одну зі стратегій, адвокат розпочинає розробку тактики своєї участі у спрощеному позовному
провадженні. У загальнотеоретичному розумінні тактика – це способи, прийоми досягнення певної мети;
лінія поведінки когось (Busel, 2005). Схожим чином тактика визначається й в інших енциклопедичних розуміннях. Наприклад, у Словнику іншомовних слів у широкому розумінні тактика роз’яснюється як визначення методів, шляхів, засобів, форм боротьби, що найбільше відповідають конкретним обставинам у цей
момент і забезпечують стратегічний успіх. У переносному розумінні тактика – це прийоми, засоби досягнення якоїсь мети, лінія поведінки когось (Morozov, 2000). Отже, тактика – це наперед спланований перелік
дій, які вчиняє особа для досягнення своєї мети і яких вона притримується в діяльності.
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С.А. Книженко, висвітлюючи аналіз співвідношення термінів «стратегія» та «тактика» в різноманітних
галузях знань (соціології, економіці, психології, педагогіці), указує, що практично в будь-якій діяльності
зі стратегією пов’язують перспективні напрями, прогнозування, визначення спільних завдань. Рішення ж
поточних (найближчих) завдань – прерогатива тактики (Knyzhenko, 2015). Іншими словами, «стратегія»
й «тактика» співвідносяться як ціле та частина. Спочатку адвокат визначає стратегію своєї діяльності у спрощеному позовному провадженні, а вже згодом відповідно до цієї стратегії підбирає найбільш ефективну тактику. При цьому вибір тактики може змінюватися в рамках однієї й тієї ж стратегії.
Н.В. Хмелевська в праці «Стратегія забезпечення правової допомоги адвокатом в кримінальному провадженні» підтримує позицію, висловлену авторами підручника «Теорія держави і права. Академічний
курс» (О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко), що система способів і методів, спрямованих на досягнення найближчих цілей, становить юридичну тактику, а скерованих на досягнення головних, фундаментальних цілей –
юридичну стратегію (Khmelevska, 2015). Отже, стратегія спрямована на досягнення довгострокових цілей,
наприклад, захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав
та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. У свою чергу, тактика спрямовуються на вирішення короткотривалих завдань, наприклад, досягнення певної мети на кожній стадії цивільного процесу.
Отже, з огляду на наведені вище словникові тлумачення та наукові положення, ми робимо висновок, що
поняття «стратегія» є більш широким за своїм змістом, аніж поняття «тактика», указані терміни співвідносяться між собою як ціле та частина. Т.В. Варфоломєєва доходить висновку, що тактика як вид діяльності
існує тільки там, де має місце суперництво, протиборство, де зустрічаються інтереси груп, які протилежні
одна одній (мета сторони обвинувачення – доказати винуватість підсудного, мете сторони захисту – прямо
протилежна) (Varfolomeeva, 1987). Отже, правильність використання вказаних понять щодо тієї чи іншої
діяльності учасників провадження залежить від окремо визначеної індивідуальної ситуації.
Отже, тактикою діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні є короткотривалі наперед сплановані способи та прийоми досягнення мети діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні, які є складником стратегії участі адвоката у спрощеному позовному провадженні та спрямованими
на надання правової допомоги клієнту у спрощеному позовному провадженні.
Сьогодні відсутні жодні закономірності при складанні тактики діяльності адвокатів, по суті, кожна з виділених нами позицій передбачає іншу специфіку. Загалом зі здійсненого раніше аналізу виділимо такі особливості, які варто врахувати при виборі тактики адвоката у спрощеному позовному провадженні:
1) загальну стратегію забезпечення правової допомоги, яка будується на змісті Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI (On advocacy and advocacy, 2012), Правил
адвокатської етики (Rules of lawyer ethics, 2017), а також інших нормативно-правових актів, які врегульовують адвокатську діяльність;
2) специфіку спрощеного позовного провадження, визначену в нормах Цивільного процесуального
кодексу України;
3) відносини, які склалася між адвокатом і клієнтом;
4) можливі шляхи вирішення справи.
Специфіка тактики діяльності адвоката зумовлена особливостями спрощеного позовного провадження.
Згідно з частиною 5 статті 279 Цивільного процесуального кодексу України (Civil Procedure Code of Ukraine,
2004), суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. Проте таке клопотання
може бути подане, у такому разі розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін за правилами, установленими для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, притаманними спрощеному позовному провадженню.
Отже, на першому етапі вибору тактики для участі адвоката у спрощеному позовному провадженні адвокат має визначитися з тим, чи справа, яка розглядається в порядку спрощеного провадження, буде розглядатися судом без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами чи в судовому засіданні з повідомленням сторін. У такому разі адвокат буде керуватися процесуальними засобами й тактичними прийомами,
які застосовуються в суді. В.О. Попелюшко доходить висновку, що застосовувані в суді процесуальні засоби
й тактичні прийоми можна поділити на три групи: 1) ті, що здійснюються судом без урахування думок
сторін та узгодження з ними; 2) ті, що ставляться в суді на обговорення, у тому числі з ініціативи сторін,
і реалізація яких безпосередньо опосередковується судовим рішенням; 3) ті, що застосовуються кожною зі
сторін за власною ініціативою без посередництва суду (Popeliushko, 2008). До тактичних прийомів і способів діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні можна зарахувати ті, що ставляться в суді на
обговорення, і ті, що застосовуються за власною ініціативою без посередництва суду
Зокрема, до тактичних прийомів і способів, що ставляться в суді на обговорення з ініціативи сторін,
реалізація яких безпосередньо опосередковується судовим рішенням і які можуть бути безпосередньо використані в цивільному процесі, В.О. Попелюшко зараховує висловлення своїх думок про можливість судового розгляду справи; щодо обсягу доказів, які будуть досліджуватися в суді та порядку їх дослідження;
з приводу клопотань з тих чи інших питань; заявлення відводів, клопотань про витребування і приєднання
до справи нових доказів; про відкладення чи зупинення справи тощо (Popeliushko, 2008). Звернемо увагу на
те, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного суд враховує обраний позивачем
спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг і характер доказів у справі, у тому числі чи потрібно
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у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо (Civil Procedure Code of Ukraine, 2004). А отже,
адвокат у спрощеному позовному провадженні обмежений у використанні окремих прийомів і способів,
зокрема тих, які пов’язані із затягуванням провадження, наприклад, які стосуються виклику свідків і призначення експертизи. Але водночас він вільний у застосуванні низки інших прийомів і способів, пов’язаних із
розглядом справи. До тактичних прийомів, що використовуються адвокатом з власної ініціативи й не опосередковуються судовим рішенням, належать узгодження з підзахисним спільної позиції у справі та вироблення стратегії й тактики на судовий розгляд; планування дій і рішень, які необхідно здійснити в ході судового
розгляду; корекція плану та його реалізації в ході провадження залежно від ситуації, що склалася; подача
зібраних доказів тощо. Тобто це прийоми й способи, напрацьовані адвокатською практикою та наукою про
адвокатуру (Popeliushko, 2008). По суті, застосування таких прийомів здійснюється з урахуванням Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI (On advocacy and advocacy,
2012), Правил адвокатської етики (Rules of lawyer ethics, 2017), а також інших нормативно-правових актів,
які врегульовують адвокатську діяльність.
На основі здійсненого аналізу зробимо висновок, що тактика діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні включає:
1) вирішення питання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін за
правилами, установленими для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, притаманними спрощеному позовному провадженню;
2) визначення способів і прийомів, реалізація яких безпосередньо опосередковується судовим рішенням:
– висловлення своїх думок щодо обсягу доказів, які будуть досліджуватися в суді та порядку їх дослідження;
– висловлення своїх думок з приводу клопотань з тих чи інших питань;
– заявлення відводів, клопотань про витребування й приєднання до справи нових доказів;
– про відкладення чи зупинення справи розгляду справи тощо;
3) визначення тактичних прийомів, що використовуються адвокатом з власної ініціативи, які напрацьовані адвокатською практикою та наукою про адвокатуру й не опосередковуються судовим рішенням:
– узгодження з підзахисним спільної позиції у справі та вироблення стратегії й тактики на судовий розгляд;
– планування дій і рішень, які необхідно здійснити в ході судового розгляду;
– корекція плану та його реалізації в ході провадження залежно від ситуації, що склалася тощо.
Висновки. Отже, дослідження стратегії й тактики діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні дає нам змогу зробити висновок, що лише застосування адвокатом досягнень науки цивільного процесуального права та науки про адвокатуру в юридичній практиці дає змогу найбільш ефективно досягнути
намічених цілей цивільного процесуального провадження. Окреслення таких цілей здійснюється в довготривалій і короткотривалій перспективі. Стратегія діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні
передбачає визначення наміченої цілі, яка враховує очікуваний клієнтом результат розгляду справи, а також
планування найбільш ефективних способів і методів, які буде застосовувати адвокат у процесі реалізації стратегії. У свою чергу, тактика – це передбачення прогнозованих дій, які вчиняються адвокатом на кожній стадії
спрощеного позовного провадження, спрямованих на виконання наміченої стратегії. Дослідження засвідчило,
що стратегія й тактика діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні загалом характеризується
власною специфікою, зумовленою передусім особливостями цивільного процесуального законодавства. Спрощена форма суттєво обмежує адвоката у виборі прийомів, які він може використовувати, але навіть у такому
випадку його можливості все ж є доволі широкими у виборі як прийомів, що опосередковуються судовим
рішенням, так і прийомів, обумовлених специфікою адвокатської діяльності. А отже, зробимо висновок, що
стратегія й тактика є важливими складниками діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні.
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Adnotacja. Znaczenie tego artykułu polega na tym, że rozwój państwa ukraińskiego, szczególnie w warunkach
niestabilności politycznej, gospodarczej i wojskowej, wymaga stosowania optymalnych form administracji publicznej,
które z jednej strony zaspokajałyby potrzeby rozwoju społeczeństwa, a z drugiej strony mogłyby być realizowane poza
współczesnymi realiami. Biorąc pod uwagę powyższe, szczególną uwagę należy zwrócić na taką formę organizacji
administracji publicznej, jak administracja elektroniczna, której wdrożenie rozpoczęto kilka lat temu i która obecnie
zyskuje coraz większe poparcie społeczeństwa. W artykule dokonano analizy aparatu twierdzeniowo-pojęciowego
administracyjno-prawnego zabezpieczenia elektronicznego zarządzania i perspektyw szerszego wdrożenia tego systemu
na Ukrainie. Podsumowano autorskie interpretacje pojęć zgodnie z tematem naszych badań i wprowadzono nową definicję
dostosowania elektronicznego. Stwierdzono, że nasza Ukraina podjęła kurs na rozwój społeczeństwa informacyjnego,
działa na perspektywę, która zostanie w pełni uznana przez obywateli i kraje partnerskie. Zaangażowanie specjalistów
w dziedzinie administracji elektronicznej w celu zaspokojenia potrzeb organów administracji publicznej, instytucji
publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pomoże ulepszyć system administracyjno-prawny administracji elektronicznej.
Słowa kluczowe: administracja elektroniczna, obsługa administracyjno-prawna, przepisy administracyjno-prawne,
informacja, społeczeństwo informacyjne, sieć Internet, administracja, administracja publiczna, bezpieczeństwo.
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Abstract. The relevance of the article is that the development of the Ukrainian state, especially in conditions
of political, economic and military instability, requires the use of optimal forms of government that would meet the needs
of advanced development of society, and on the other - could be realized in modern realities. In view of this, special
attention needs to be paid to such a form of public administration as e-government, the introduction of which began
several years ago and which is now gaining increasing public support. The article analyzes the theoretical and conceptual
apparatus of administrative and legal support of e-government and the prospects for wider implementation of this system
in Ukraine. Author's interpretations of concepts in accordance with the topic of our research are generalized and a new
definition of electronic settlement is introduced. It is concluded that our Ukraine has set a course for the development
of the information society, is working for the future, which will be recognized by citizens and partner countries in full.
Involving specialists in the field of e-government to meet the needs of public authorities, government agencies, enterprises
and organizations will help improve the system of administrative and legal support of e-government.
Key words: e-government, administrative and legal support, administrative and legal norms, information, information
society, Internet, management, government agencies, security.
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Анотація. Актуальність статті полягає в тому, що розвиток української держави особливо в умовах політичної,
економічної та воєнної нестабільності вимагає використання оптимальних форм державного управління, які б,
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з одного боку, задовольняли потреби випереджувального розвитку суспільства, а з іншого – могли бути реалізовані за сучасних реалій. З огляду на це, особливої уваги потребує така форма організації державного управління, як
електронне урядування, упровадження якої розпочато кілька років тому та яке нині набуває все більшої підтримки суспільства. У статті здійснено аналіз теоретико-понятійного апарату адміністративно-правового забезпечення
електронного урядування та перспектив ширшого запровадження цієї системи в Україні. Узагальнено авторські
трактування понять відповідно до теми дослідження й уведено нове визначення електронного врегулювання.
Зроблено висновок, що Україна взяла курс на розбудову інформаційного суспільства, працює на перспективу, що
буде визнано громадянами та країнами-партнерами в повному обсязі. Залучення фахівців у галузі електронного
урядування з метою забезпечення потреб органів державної влади, державних установ, підприємств та організацій допоможе вдосконалити систему адміністративно-правового забезпечення електронного урядування.
Ключові слова: електронне урядування, адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правові
норми, інформація, інформаційне суспільство, мережа Інтернет, управління, державні органи, безпека.

Вступ. Розвиток української держави особливо в умовах політичної, економічної та воєнної нестабільності
вимагає використання оптимальних форм державного управління, які б, з одного боку, задовольняли потреби випереджувального розвитку суспільства, а з іншого – могли бути реалізовані за сучасних реалій. З огляду на це, особливої уваги потребує така форма організації державного управління, як електронне урядування (далі – е-урядування),
упровадження якої розпочато кілька років тому та яке нині набуває все більшої підтримки суспільства.
Зазначимо, що Міжнародне співтовариство сприяє розбудові інформаційного суспільства, приділяє
значну увагу розвитку належного урядування, зокрема в рамках ООН ухвалено такі документи: Декларація принципів ООН «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання в новому тисячолітті»,
«Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства».
Із цього приводу в Україні вагомий внесок у розвиток електронного урядування зробили українські вчені: М. Ільницький, В. Марченко, Г. Почепцов, С. Чукут та ін. Правова проблематика інформаційного суспільства, електронного урядування є предметом дослідження вітчизняних науковців: А. Барікової, С. Бевза,
О. Шевчука та ін.
Відповідно до дослідження, звертаємо увагу на адміністративно-правове забезпечення різних суспільних
відносин на монографічному рівні, яке розглядали К. Барсуков, В. Головко, О. Дручек, Р. Ігонін, Є. Колесников, Я. Лазур, В. Марчук, Г. Римарчук, О. Топчій, А. Філіппов, І. Хитра та ін.
Однак наукові підходи до адміністративно-правового забезпечення в різних сферах свідчать про неоднорідність наукових думок із цього приводу, оскільки сам зміст цього поняття розкривався ними через різні
складники.
Основна частина. Мета статті – зробити логічний аналіз науково-понятійного апарату адміністративноправового забезпечення можливостей електронного урядування та перспектив ширшого запровадження цієї
системи в Україні.
Результати. Дослідження правової площини розвитку електронного урядування потребує постійного
аналізу науковців і практиків особливо за останні роки, коли суттєво розширилася нормативно-правова база
щодо впровадження е-урядування в Україні.
Відповідно до теми дослідження, зробимо логічне викладення змістової сутності поняття «адміністративноправове забезпечення електронного урядування» та розглянемо ключові складники цього терміна («електронне урядування», «забезпечення», «правове забезпечення», «адміністративно-правове забезпечення»).
Однак на початку сконцентруємо нашу увагу на трактуваннях понять «електронний уряд» та «електронне урядування». «Електронний уряд» (від англ. “e-government”) спочатку розуміли як футуристичний уряд
«електронних громадян», що регулює життя й безпеку комп’ютерної мережі загалом та електронний бізнес
зокрема. У сучасному розумінні термін “e-government” тлумачиться не лише як «електронний уряд», а і як
«електронне управління державою», тобто використання в органах державного управління сучасних технологій, у тому числі й Інтернет-технологій (Koliushko at all, 2004: 139).
Визначення терміна «електронний уряд» можемо знайти в документах міжнародних організацій, таких
як ОЕСР та ООН. Електронний уряд ОЕСР визначає як застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема інтернет-технологій, як інструмента, що сприяє підвищенню ефективності роботи уряду.
Водночас в електронному уряді акцент повинен робитися скоріш на «уряд», ніж на «електронний». У документах ООН електронний уряд розглядається як уряд, що застосовує інформаційно-комунікаційні технології для внутрішніх перетворень і зовнішніх відносин.
Кінцева мета впровадження електронного уряду полягає в тому, щоб забезпечити «належне урядування»,
тобто зробити державне управління максимально доступним, прозорим та ефективним.
Констатуємо, що термін «урядування» є точнішим за «уряд», бо змінюється передусім не структура уряду, не форми його роботи, а спосіб виконання цієї роботи. Лише згодом зміна механізмів управління державою робить актуальними зміни в структурі уряду, у принципах, меті й завданнях його діяльності. Однак ці
зміни припадають уже на етап формування електронної демократії, коли доволі повноцінно функціонують
базові компоненти інформаційного суспільства.
Важливо зазначити: головна помилка при трактуванні функцій і призначення е-урядування полягає
у сприйнятті його швидше як чергового прикладного рішення, способу модернізації вже наявних структур
і відносин, а не як самостійної ідеї комплексної трансформації принципів організації управління державою.
Поняття е-урядування чиновники зводять до електронного спілкування влади з громадськістю та ще кількох, знову ж таки, прикладних, аспектів.
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Зосередимо увагу на сучасних тлумаченнях цього поняття:
– форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості й прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення
потреб громадян (Nedilko, 2017);
– спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж і сегментів
глобальної інформаційної мережі, яка забезпечує роботу в режимі реального часу та робить максимально
простим і доступним щоденне спілкування особи з органами влади (Solomko, 2018);
– форма організації публічного управління на всіх його етапах і в усіх видах, процес здійснення публічної влади за допомогою інтегрованих у систему органів публічного управління цифрових технологій, поєднаних у єдину мережу (Bernaziuk, 2019).
Погоджуємося з думкою І. Царенко, Н. Красножон, що термін «електронне урядування», або e-government,
із кожним роком стає все поширенішим в Україні з огляду на популяризацію ідеї «держави в смартфоні».
Науковці зазначають, що законодавство США електронне урядування визначає як діяльність щодо використання органами влади Інтернет-додатків та інших інформаційних технологій, інтегрованих із процесами,
які використовують ці технології, щоб покращити доступ до поширення державної інформації та послуг
громадянам та іншим державним організаціям або покращити діяльність органів влади, зокрема їх результативність, якість послуг і будь-яких трансформацій (Tsarenko at all, 2020).
Узагальнюючи подані вище трактування, відповідно до теми дослідження, уважаємо, що електронне урегулювання – це організація публічного управління мережею за допомогою цифрових технологій, в основі
якої закладено принципи відкритості, прозорості й підзвітності, що забезпечують ефективну взаємодію громадян, неурядових організацій з органами державної влади.
Упровадження проєктів електронних урядів/електронного урядування стає двигуном інноваційного розвитку, адже сприяє якісним змінам усіх сфер функціонування в державі, підвищується якість середовища
й у результаті якості життя всіх громадян загалом. Усеосяжність поширення сучасних електронних технологій
та інтернет-комунікацій є ефективним інструментом забезпечення сприятливих умов для розвитку суспільства
та креативних індустрій у ньому. Завдяки такому інструменту, як е-урядування, можливе досягнення продуктивної взаємодії між громадянами, владою та бізнесом задля ефективного функціонування держави загалом.
Разом із тим у країнах, що запровадили електронне урядування в більшому чи меншому обсязі, воно
розглядається скоріш як концепція, спрямована на підвищення ефективності діяльності держави загалом.
Головне завдання тих, хто відповідає за технічне, фінансове, кадрове, організаційне забезпечення інформатизації діяльності урядових і парламентських структур, – за мінімальних витрат максимально оптимізувати систему й механізми здійснення державного управління із застосуванням ІТ. Найскладніше віднайти
баланс між заощадженням коштів і зусиль і їх витрачанням. Коли ця робота більш чи менш ефективно
виконана, система е-урядування модуль за модулем починає працювати. Залучаються дедалі ширші кола
держслужбовців, громадян і державних установ.
Можливості е-урядування в Україні нині значно вужчі, ніж ті, що декларуються ІТ-корпораціями й міжнародними робочими групами з формування інформаційного суспільства. Та й вони поки що є потенційними. Зокрема, більшість ресурсів, через які має реалізовуватися взаємодія держави з громадянами, не забезпечують виконання своїх завдань. Це зумовлено об’єктивними причинами: без концепції е-урядування всі
ці ресурси створювалися з метою виконати наказ, а не досягти прикладних цілей.
На сайті Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, повноваженням якого
є інформаційно-аналітична, експертна та організаційна підтримка розвитку державного управління, посилення інституційної спроможності державної служби в Україні та її адаптації до стандартів Європейського
Союзу, також подано визначення терміна «електронне урядування».
Електронне урядування – форма організації державного управління, що сприяє підвищенню ефективності, відкритості й прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян (Roshchuk, 2018).
П. Клімушин, А. Серенок у монографічному виданні широко розглядають актуальні науково-теоретичні
засади електронного урядування й організаційно-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні. Приділяють значну увагу науковому обґрунтуванню класифікації видів електронної взаємодії між державою і суспільством і сукупності взаємопов’язаних механізмів реалізації електронної демократії й надання
електронних державних послуг. Подають науково-практичні рекомендації розвитку електронного урядування
щодо інтеграції інформаційного простору України у світову інформаційну спільноту (Klimushyn at all, 2010).
У Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» визначено електронне урядування як форму організації державного управління, яка
є одним із інструментів розвитку інформаційного суспільства, що забезпечує підвищення ефективності,
відкритості й прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, дієвість якого підтверджується позитивним досвідом країн-лідерів із реалізації механізмів електронного урядування
(On approval of the Concept of e-government development in Ukraine, 2017).
Такий спосіб організації державного управління дає змогу громадянам, юридичним особам і неурядовим
організаціям звертатися до органів державної влади у віддалений спосіб і в режимі реального часу, отже,
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суттєво спрощує процес комунікації суб’єктів та об’єктів державного управління. Спрощення комунікації
досягається, зокрема, шляхом використання глобальної й локальних інформаційних мереж, що забезпечує
відносну доступність та оперативність спілкування з органами державної влади.
Отже, розвиток е-урядування сприяє формуванню держави сучасного типу, яка орієнтована передусім на
забезпечення вільної реалізації прав і свобод своїх громадян. Однак зауважимо, що якісна реалізація адміністративних та інформаційних послуг в онлайн-режимі потребує залучення цілої низки спеціалістів, а саме:
1) фахівців, які спроможні спроєктувати подібні сервіси, ураховуючи всі їх можливі функції та нюанси;
2) фахівців, здатних здійснити технічну й програмну розробку цього проєкту, а також подальший технічний супровід, включаючи надійний захист інформації в системі та забезпечення її безвідмовної роботи;
3) спеціалістів, які «вдихатимуть життя» в цю систему, тобто будуть відповідати на звернення громадян або
перенаправляти їхні запити до осіб, які мають на них реагувати, вчасно оновлювати інформацію на вебресурсі, здійснювати підтримку зовнішніх користувачів системи, модерувати форуми та виконувати будь-які інші
функції, які не реалізовуються в автоматичному режимі й потребують певних дій державного службовця.
Для аналізу поняття адміністративно-правового забезпечення електронного урядування в Україні, на
нашу думку, спочатку необхідно розглянути такі феномени, як «забезпечення», «правове забезпечення»,
«адміністративно-правове забезпечення», «адміністративно-правове забезпечення електронного урядування в Україні».
Щодо змісту поняття «забезпечення», то воно максимально точно розкривається через використання конструкцій «створення умов» або «впорядкування», оскільки означені дії самі по собі є і процесом, і станом.
На наш погляд, вдалим видається визначення поняття забезпечення (у сфері публічного управління),
сформульоване Я. Лазуром, а саме: як здійснюваного державою за допомогою адміністративно-правових
норм і сукупності адміністративно-правових засобів упорядкування суспільних відносин з метою юридичного закріплення, охорони, реалізації й розвитку прав і свобод громадян у сфері діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування (Lazur, 2011: 8).
Таке розуміння покладено в основу більшості сучасних наукових визначень поняття правового забезпечення. За О. Костюченко, правове забезпечення – це безперервна діяльність суб’єктів права в межах їхньої
компетенції зі створення правових умов, усіма правовими засобами щодо закріплення, реалізації, гарантування, охорони та захисту прав і свобод осіб та їх груп (Kostiuchenko, 2015: 15).
Погоджуючись із таким підходом до правового забезпечення, проаналізуємо його похідне поняття –
«адміністративно-правове забезпечення».
Оцінювання характеру предмета адміністративного права приводить до висновку, що всупереч колишнім
помилковим поглядам ця галузь покликана не регулювати аж ніяк не тільки й не скільки управлінські відносини між публічно-владними суб’єктами, з одного боку, і підвладно-керованими об’єктами – з іншого, хоча
управлінський складник предмета адміністративного права зберігає, безперечно, досить вагоме значення.
Натомість значно вагоміше суспільне призначення адміністративного права полягає в іншому – у регулюванні численних відносин, що складаються в ході різноманітної діяльності згаданих суб’єктів щодо забезпечення ефективної реалізації належним приватним особам прав та охоронюваних законом інтересів (так
само, до речі, як і для виконання покладених на них законом обов’язків), а в разі порушення цих прав
та інтересів також їх захисту як у позасудовому (адміністративному), так і судовому (через адміністративну
юстицію) порядку.
К. Барсуков адміністративно-правове забезпечення проходження служби в складі миротворчих підрозділів визначає як складне, багатопланове, комплексне поняття, головним змістом якого є діяльність держави щодо створення належних правових умов відбору персоналу, підготовки кадрів, направлення до миротворчих місій і гарантування правового захисту шляхом установлення відповідного нормативно-правового
забезпечення проходження служби. Також зазначає, що адміністративно-правове забезпечення має відбуватися в основних трьох напрямах: нормативно-правовому, науковому та інформаційному (Barsukov, 2010: 9).
В. Головко адміністративно-правове забезпечення прав учасників дорожнього руху розглядає як регламентовану нормами законодавства діяльність органів державної влади, зміст якої становить створення умов
для реалізації, охорони та захисту прав громадян як учасників дорожнього руху за допомогою адміністративно-правових засобів. До таких засобів зараховано засоби переконання та примусу, засоби адміністративного судочинства й засоби безпосереднього, прямого й опосередкованого захисту суб’єктів господарювання
(Holovko, 2011: 7–8).
Р. Ігонін адміністративно-правове забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції подає як регламентовану адміністративно-правовими нормами діяльність суб’єктів державно-владних
повноважень, яка спрямована на створення необхідних умов для належного функціонування системи судів
загальної юрисдикції та встановлена адміністративно-правовими нормами система гарантій належного
функціонування такої системи судів (Ihonin, 2011: 39).
Є. Колесников визначає адміністративно-правове забезпечення як здійснюване державою за допомогою
спеціального механізму впорядкування суспільних відносин їх юридичне закріплення, охорону, реалізацію
та розвиток. Із цього він робить висновок, що адміністративно-правове забезпечення захисту прав споживачів є впливом держави на суспільні відносини з метою впорядкування, захисту й охорони відносин між
органами влади, споживачами та суб’єктами господарювання, що здійснюється за допомогою норм права
й через спеціальний механізм (Kolesnykov, 2011: 434).
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Дещо схоже визначення адміністративно-правого забезпечення, але щодо права інтелектуальної власності дає Г. Римарчук. Вона вважає, що адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності – це здійснення державою за допомогою правових норм, приписів і сукупності засобів упорядкування
суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона, реалізація та розвиток (Rymarchuk, 2013: 8).
В. Марчук адміністративно-правове забезпечення встановленого порядку управління розуміє як створення
й підтримку умов для виконання вимог установленого порядку управління за допомогою адміністративноправових засобів у правовій сфері. Структуру механізму адміністративно-правового забезпечення він відображає так: 1) норма права (адміністративно-правова норма); 2) правові відносини (адміністративно-правові
відносини); 3) принципи дії механізму забезпечення порядку управління; 4) стадії порядку управління та їх
забезпечення; 5) гарантії здійснення порядку управління; 6) акти застосування норм права (Marchuk, 2011: 9).
За А. Філіпповим, механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні включає норми права, правовідносини, процес реалізації зазначених правових норм через визначені в цих нормах форми й методи адміністративно-правового забезпечення
безпеки цивільної авіації. Дослідник називає адміністративно-правове забезпечення складником державного управління, його правовою формою. Також він виокремлює форми та методи адміністративно-правового
забезпечення. До форм науковець зараховує видання нормативно-правових актів; укладання адміністративно-правових договорів; здійснення юридично значущих дій (державна реєстрація, сертифікація, ліцензування, надання дозволів); видання інших офіційних документів; контроль і нагляд; службове розслідування.
Методи адміністративно-правового забезпечення можуть бути правовими та неправовими (управлінськими,
організаційними) (Filippov, 2010: 8).
Г. Циверенко адміністративно-правове забезпечення здійснення народного волевиявлення розглядає як комплекс використання наявної сукупності форм і методів, спрямованих на регулювання відносин у сфері народного
волевиявлення, реалізація яких регулюється за допомогою адміністративного права (Tsyverenko, 2011: 4).
Досить ґрунтовно до визначення адміністративно-правового забезпечення підійшов І. Хитра. На його
думку, адміністративно-правове забезпечення діяльності банків – це здійснення органами влади правових, організаційно-технічних та інших комплексних заходів, спрямованих на регулювання відносин при
встановленні структури, функцій банківської системи й банківської діяльності, регламентації здійснення
основних банківських операцій, взаємовідносин з клієнтами та партнерами за допомогою юридичних норм.
Адміністративно-правовим механізмом забезпечення банківської діяльності, як указує науковець, є сукупність правових форм, методів та інструментів, які держава використовує в процесі регулювання банківської
діяльності, за допомогою яких здійснюється вплив на суб’єктів грошово-кредитного ринку з метою забезпечення стабільного їх функціонування. Під формами адміністративно-правового забезпечення розуміється
зовнішній нормативно обумовлений вплив суб’єкта на відповідний об’єкт з метою підтримання стабільного
функціонування банківської системи (Khytra, 2011: 6–7).
О. Гумін, Э. Пряхін адміністративно-правове забезпечення розглядають як один із видів правового забезпечення. Автори вважають, що структура адміністративно-правового забезпечення складається з п’яти елементів: 1) об’єкт адміністративно-правового забезпечення; 2) суб’єкт адміністративно-правового забезпечення; 3) норми права (норми адміністративного права); 4) адміністративно-правові відносини та їх зміст;
5) гарантії, заходи, засоби, форми й методи адміністративно-правового забезпечення (Humin, at all, 2014: 49).
Отже, електронне урядування передбачає цифрову трансформацію тих вимог, що закріплені нормативно-правовими актами, які є основою адміністративно-правового законодавства. Перш ніж здійснювати таку
діяльність, необхідно створити належний зміст, який може мати різні форми. Перехід до електронної форми
та паралельне створення й/або вдосконалення змісту ускладнюють процеси впровадження інноваційних
технологій у сферу державного управління.
Одним із перших у вітчизняній юридичній науці В. Марченко (Marchenko, 2016) зробив комплексне
дослідження адміністративно-правових основ е-урядування в органах виконавчої влади. Дослідник обґрунтовує значну роль і нагальну потребу розвитку електронного урядування в органах виконавчої влади України, а також ефективного адміністративно-правового регулювання даного процесу, яке полягає не тільки
в забезпеченні якісної взаємодії між центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадянами
та юридичними особами, а й у раціональному використанні бюджетних коштів, забезпеченні захисту прав
громадян на доступ до інформації про діяльність органів влади, подоланні інформаційної нерівності, оптимізації витрат часу на надання/отримання адміністративних послуг. Особливу увагу приділяє вивченню особливостей функціонування Єдиного вебпорталу органів виконавчої влади України, проблем і перспектив
упровадження е-урядування в місцевих органах виконавчої влади, особливостей функціонування Єдиного
державного порталу адміністративних послуг, проблем інформаційної безпеки в електронний документообіг, процедур забезпечення передавання й довгострокового зберігання електронних ресурсів.
Крім того, В. Марченко запропонував шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, що регулює електронне урядування в органах виконавчої влади, а саме: 1) ґрунтовне оновлення, унесення змін
і доповнень чи скасування застарілих нормативно-правових актів чи окремих їх положень відповідно до
норм і стандартів передусім Європейського Союзу; 2) узгодження, усунення колізій і суперечностей у низці нормативно-правових актів, які регулюють різні аспекти електронного урядування з метою подальшої
їх систематизації та кодифікації; 3) прийняття Національної стратегії розвитку електронного урядування
в Україні з конкретизацією її основних пріоритетів, цілей і завдань, конкретних термінів їх виконання,
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відповідальних суб’єктів за їх реалізацію, показників ефективності реалізації стратегії тощо; 4) ухилення
від практики прийняття нормативно-правових актів з електронного урядування декларативного характеру за
відсутності чіткого бачення цілей реформування та реальних механізмів і засобів їх досягнення; 5) унесення
до кожного законодавчого акту окремого розділу щодо показників результативності впровадження електронного урядування й відповідальності за невиконання проголошених заходів чи недотримання встановлених
строків їх реалізації, передбачених у відповідних законодавчих документах; 6) уніфікація єдиних правил,
стандартів і форматів у сфері електронного урядування України відповідно до норм і стандартів Європейського Союзу; 7) закріплення переліку адміністративних послуг і конкретних строків їх переведення в електронну форму, орієнтуючись при цьому на аналогічний перелік послуг у Європейському Союз, у Законі
України «Про адміністративні послуги»; 8) розроблення та прийняття на рівні Закону України концепції
«Державної цільової програми розвитку електронного урядування» тощо.
М. Ільницький акцентує, що дослідження адміністративно-правового забезпечення доступу до адміністративних послуг у рамках електронного урядування в Україні має вагоме практичне значення для подальшої євроінтеграції України, реформування законодавства України у сфері публічного управління, ефективного функціонування органів публічної влади, а також удосконалення практики діяльності вповноважених
суб’єктів. Унаслідок цього дослідження проблематики адміністративно-правового забезпечення доступу до
адміністративних послуг у рамках електронного урядування в Україні є важливим для розвитку науки адміністративного права та науки інформаційного права (Ilnytskyi, 2017).
Уважаємо, що адміністративно-правове забезпечення – чіткий алгоритм упорядкування суспільних відносин уповноваженими на те державою органами, їх юридичне закріплення за допомогою правових норм.
Отже, електронне урядування є не простим технологічним рішенням, а інноваційною концепцією управління державою як важелем масштабного перетворення суспільства.
Висновки. Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що наша країна взяла курс на розбудову інформаційного суспільства, працює на перспективу, яке буде визнано громадянами та країнами-партнерами
в повному обсязі. Залучення фахівців у галузі електронного урядування з метою забезпечення потреб органів державної влади, державних установ, підприємств та організацій допоможе вдосконалити систему адміністративно-правового забезпечення електронного урядування й вийти на новий щабель розвитку.
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Adnotacja. Publikacja naukowa analizuje doświadczenia administracyjno-prawne organizacji i działalności
prokuratur regionalnych w ChRL. Metodologia badań opiera się na organicznym połączeniu filozoficznych, ogólnych
naukowych i specjalnie prawnych metod badawczych. Wśród tych ostatnich w większym stopniu stosuje się metody
porównawczej nauki prawnej, dogmatyki prawnej i metody modelowania prawnego. Zbadano pozytywne doświadczenia
organizacji działalności prokuratury w Chińskiej Republice Ludowej, która ma głębokie historyczne korzenie i stabilny
system organizacji działań prokuratorskich, który rozwinął się przez długi okres, oparty na tradycjach narodowych i
wysokim poziomie patriotyzmu.
Należy zauważyć, że dla Ukrainy ważne jest doświadczenie zabezpieczenia administracyjno-prawnego organizacji
i działalności prokuratur regionalnych w obcych krajach, ponieważ pozytywne doświadczenie organizacji działań
prokuratorów w innych państwach można pożyczyć w celu wprowadzenia do krajowej praktyki prawnej. W szczególności
wskazane jest pożyczenie chińskiego doświadczenia organizacji i działalności prokuratur regionalnych, biorąc pod uwagę
podział administracyjny i terytorialny Chin oraz krajowe tradycje i zwyczaje prawne, poziom świadomości prawnej i
kultury prawnej obywateli. Dla ukraińskich organów administracji publicznej w kontekście reformy administracyjnoterytorialnej decentralizacji pozytywne jest doświadczenie w tworzeniu takiego rozgałęzionego systemu prokuratury,
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który pokrywa się z systemem wymiaru sprawiedliwości i jest jak najbardziej zbliżony do obywateli danej społeczności
terytorialnej.
Na uwagę zasługuje Instytut Asystenta Prokuratora w ChRL, który, biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia,
zaleca się powrót do krajowej praktyki prawnej poprzez zmianę aktualnej ustawy Ukrainy „O prokuraturze”. Asystenci
prokuratora wykonują znaczną liczbę zadań technicznych, co pozwala prokuratorowi skoncentrować się na rozwiązywaniu
problemów prawnych i wdrażaniu ich bezpośrednich funkcji.
Sformułowano wniosek o konieczności dostosowania administracyjno-prawnych podstaw organizacji i działalności
organów prokuratury Ukrainy jako całości i na poziomie regionalnym do międzynarodowych standardów działania
prokuratorów, biorąc pod uwagę lepsze pozytywne doświadczenia obcych krajów.
Słowa kluczowe: prokuratura regionalna, organizacja, działalność, doświadczenie zagraniczne, sąd, interes państwa,
obrona, uprawnienia, roszczenia prawne, podstawy, zabezpieczenie administracyjno-prawne, administracja publiczna.
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Abstract. The scientific publication is devoted to the experience of administrative and legal support of the organization
and activities of regional prosecutor's offices in China.
The research methodology is based on an organic combination of philosophical, general scientific and special legal
research methods. Among the latter, the methods of comparative jurisprudence, legal dogma and methods of legal
modeling are used to a greater extent.
The positive experience of the organization of the prosecutor's office in the People's Republic of China, which has
deep historical roots and formed over a long period of time a stable system of prosecutorial activity based on national
traditions and a high level of patriotism.
It is noted that the experience of administrative and legal support of the organization and activities of regional
prosecutors' offices in foreign countries is important for Ukraine, as the positive experience of organizing the activities
of prosecutors in other countries can be borrowed for implementation in national legal practice. In particular, it is
advisable to borrow the Chinese experience of organizing and operating regional prosecutor's offices, taking into account
the administrative-territorial division of China and national legal traditions and customs, the level of legal awareness
and legal culture of citizens. For Ukrainian public administration bodies in the context of administrative-territorial reform
of decentralization, the experience of creating such an extensive system of prosecutorial bodies is important, which
coincides with the system of judicial bodies and is available to citizens of the respective territorial community.
The institute of the assistant prosecutor in the People's Republic of China deserves attention, which, taking into
account the positive experience, should be returned to the national legal practice by amending the current Law of Ukraine
“On the Prosecutor's Office”. Assistant prosecutors perform a significant number of terms of reference, which allows
the prosecutor to focus on resolving legal issues and carrying out their direct functions.
The conclusion about the need to bring the administrative and legal framework of the organization and activities
of the prosecutor's office of Ukraine as a whole and at the regional level in line with international standards, taking into
account the best positive experience of foreign countries are formulated.
Key words: regional prosecutor's office, organization, activity, foreign experience, court, interests of the state,
protection, powers, legal requirements, grounds, administrative and legal support, public administration.

ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
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Анотація. У науковій публікації проаналізовано досвід адміністративно-правового забезпечення організації
та діяльності регіональних прокуратур у КНР. Методологія дослідження ґрунтується на органічному поєднанні
філософських, загальнонаукових і спеціально-юридичних методів дослідження. Серед останніх більшою мірою
застосовуються методи порівняльного правознавства, юридичної догматики та методи юридичного моделювання.
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Досліджено позитивний досвід організації діяльності прокуратури в Китайській Народній Республіці, яка має
глибокі історичні коріння та сформовану протягом тривалого періоду стабільну систему організації прокурорської діяльності, засновану на національних традиціях і високому рівні патріотизму.
Зазначається, що для України важливим є досвід адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності регіональних прокуратур у зарубіжних країнах, адже позитивний досвід організації діяльності прокурорів
в інших державах може бути запозичений з метою впровадження в національну юридичну практику. Зокрема,
доцільно запозичити китайський досвід організації та діяльності регіональних прокуратур, ураховуючи адміністративно-територіальний поділ КНР і національні правові традиції та звичаї, рівень правосвідомості й правової культури громадян. Для українських органів публічної адміністрації в контексті адміністративно-територіальної реформи
децентралізації позитивним є досвід створення такої розгалуженої системи органів прокуратури, яка співпадає із
системою органів правосуддя та максимально наближена до громадян відповідної територіальної громади.
На увагу заслуговує інститут помічника прокурора в КНР, який, ураховуючи позитивний досвід, доцільно
повернути й у національну юридичну практику шляхом унесення змін до чинного Закону України «Про прокуратуру». Помічники прокурора виконують значну кількість технічних завдань, що дає прокурору змогу сконцентрувати увагу на вирішенні юридичних питань і реалізації своїх безпосередніх функцій.
Сформульовано висновок про необхідність приведення адміністративно-правових засад організації та діяльності органів прокуратури України загалом і на регіональному рівні у відповідність до міжнародних стандартів
діяльності прокурорів з урахуванням найкращого позитивного досвіду зарубіжних країн.
Ключові слова: регіональна прокуратура, організація, діяльність, зарубіжний досвід, суд, інтереси держави,
захист, повноваження, законні вимоги, підстави, адміністративно-правове забезпечення, публічна адміністрація.

Вступ. Китайська Народна Республіка є одним зі світових лідерів у сфері економіки й демонструє стабільно високі показники у сферах запобігання корупції та організованій злочинності. Досягнення китайської держави зумовлені чіткою організації влади на всіх рівнях, включаючи систему органів кримінальної
юстиції, стабільним законодавством і високим рівнем правосвідомості й правової культури громадян, які
віддані національним традиціям. Одним із ключових органів публічної адміністрації КНР щодо забезпечення законності та протидії злочинності є прокуратура.
Адміністративно-правове забезпечення організації й діяльності прокуратури в КНР пройшло тривалу
перевірку часом і продемонструвало ефективні результати, тому для національної юридичної науки позитивний досвід адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності прокуратури в китайській державі є важливим об’єктом дослідження. Особливе значення в контексті реформування органів
прокуратури України має дослідження досвіду організації та діяльності регіональних прокуратур у КНР
з метою визначення можливості й доцільності запозичення найкращих його елементів і їх упровадження
в національну юридичну практику.
Дослідженню зарубіжного досвіду організації органів прокуратури приділяли увагу такі відомі науковці, як О. Величко, В. Драган, А. Долгополов, З. Загиней, С. Ківалов, Л. Кормич, В. Кравчук, Н. Муравйов,
І. Плахіна, Ю. Севрук, В. Сухонос, Н. Холодницький, О. Хорсуненко, Ю. Чаплинська, О. Ярмиш та інші.
Однак питання адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності регіональних прокуратур
у Китайській Народній Республіці досліджено фрагментарно, у рамках більш загальних тем, що актуалізує
необхідність дослідження.
Основна частина. Метою наукової публікації є дослідження досвіду адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності регіональних прокуратур у Китайській Народній Республіці й визначення
можливості запозичення найкращого позитивного досвіду з метою його впровадження в національну юридичну практику.
Відповідно до принципів Конституції й Закону КНР про організацію народної прокуратури, народні прокуратури – це органи державного правового нагляду за законністю, які здійснюють функції державного
обвинувачення. Народні прокуратури створюються Зборами народних представників відповідних ступенів,
вони відповідальні перед ними і звітують про виконану роботу. Отже, в КНР прокуратура є відносно самостійним органом кримінальної юстиції, який формується та контролюється представницьким органом народовладдя з домінуючою роллю комуністичної правлячої партії. Партійна ідеологія комуністичної партії КНР
так чи інакше впливає на процес відбору кандидатів на посади прокурорів, визначаючи вимоги до їхніх
ділових і моральних якостей.
Стаття 2 Закону визначає, що в КНР створені Верховна народна прокуратура, місцеві народні прокуратури різних ступенів, військові прокуратури, а також інші спеціальні прокуратури. Такий порядок зверху до
низу відображає ставлення керівника й підлеглого між органами народної прокуратури від вищого до нижчого ступеня, а також специфіку централізованої та єдиної системи. Це значно відрізняється від відносин
контролера й підконтрольного між народними судами від вищої до нижчої ступені. Щоб захищати цілісність
національної правової системи, органи державної прокуратури повинні бути інтегровані, повинні мати дуже
сильну централізацію і єдність. Саме сильна централізованість і єдність є однією з відмінних рис прокуратури в КНР, яка ґрунтується на жорсткій дисципліні, чітких правилах поведінки та професійної етики.
Верховна народна прокуратура – верховний орган державної прокуратури, який керує роботою місцевих
народних прокуратур різних ступенів і спеціальними прокуратурами. Місцеві народні прокуратури різних
ступенів включають народні прокуратури провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування; філії народних прокуратур провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування, народні
прокуратури автономних повітів і міст, підвідомчих провінції; народні прокуратури повітів, міст, автономних
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повітів і районів, підвідомчих місту; спеціальні народні прокуратури в основному включають військові
прокуратури, прокуратури на залізничному транспорті. Народні прокуратури різних ступенів створюються
паралельно з народними судами різних ступенів для ведення справ відповідно до процедур положень Кримінально-процесуального кодексу (Office of Public Prosecutor of the People's Republic of China, 2019).
Отже, складний адміністративно-територіальний устрій КНР обумовлює існування розгалуженої системи органів прокуратури, яка тим не менше являє собою єдину та централізовану систему. Для України, яка
знаходиться в процесі адміністративно-територіальної реформи, що за своєю сутністю є реформою децентралізації, позитивним є досвід створення такої розгалуженої системи, яка співпадає із системою органів
правосуддя та максимально наближена (доступна) до громадян відповідної територіальної громади.
Відповідно до положень відповідних законів, народні прокуратури здійснюють такі повноваження: здійснюють функції державного нагляду за веденням справ, пов’язаних із державною зрадою, розколом держави, а також із серйозним підривом державного ладу; ведуть слідство в кримінальних справах, які безпосередньо прийняті ними до розгляду; розглядають справи, за якими ведуть слідство органи громадської
безпеки й органи державної безпеки, приймають рішення про арешт або відмову в арешті, про пред’явлення
обвинувачення або відмову в його пред’явленні, здійснюють нагляд за виконанням законів при проведенні
слідчих дій; підтримують обвинувачення в кримінальних справах, здійснюють нагляд за виконанням законів у процесі судової діяльності народних судів; здійснюють нагляд за дотриманням законів при виконанні покарань у кримінальних справах, а також за діяльністю в’язниць, будинків попереднього ув’язнення
та виправних колоній; здійснюють нагляд за судовою діяльністю народних судів у цивільних справах і справах про адміністративні правопорушення.
Внутрішня організаційна структура народної прокуратури включає прокурорські колегії та інші робочі
апарати. Головний прокурор народної прокуратури в одноосібному порядку керує діяльністю прокуратури.
Стаття 3 пар. 2 Закону КНР про організацію народної прокуратури визначає, що народні прокуратури різних
ступенів створюють прокурорські колегії, які дотримуються принципів демократичного централізму й під
керівництвом головного прокурора обговорюють і вирішують важливі справи й інші головні питання. Якщо
головний прокурор з головних питань не згоден із рішенням більшості, його можна винести на рішення Зборів народних представників відповідного ступеня (Office of Public Prosecutor of the People's Republic of China,
2019). Така модель розгляду та вирішення спірних питань в органах прокуратури за участю представницького органу влади заслуговує на увагу й потребує більш детального дослідження.
Внутрішній робочий апарат народної прокуратури – це оперативні структури з розподілом обов’язків, що
формуються відповідно до змісту нагляду за виконанням законів. Він включає такі спеціалізовані структури,
як прокуратура в кримінальних справах, прокуратура з економічних питань, прокуратура у справах закону
й дисципліни, прокуратура нагляду за місцями ув’язнення, прокуратуру у цивільних справах і прокуратуру у справах про адміністративні правопорушення. Для боротьби зі злочинами, пов’язаними з корупцією
й хабарництвом, які безпосередньо зачіпають права й інтереси народних мас, зі злочинами проти інтересів
державної служби, з обмеженням різних прав створені Управління з боротьби з хабарництвом.
Окремо варто зупинитися на вимогах до кандидатів на посаду прокурора в КНР. Прокурор у КНР повинен відповідати таким вимогам: мати громадянство КНР; бути не молодшим за 23 роки; підтримувати Конституцію; мати відмінні політичні та професійні якості й бездоганну поведінку; мати міцне здоров’я; мати
вищу юридичну освіту або вищу неюридичну освіту, при цьому мати стаж роботи не менше ніж 2 роки; або
мати вчений ступінь бакалавра за спеціальністю «Право» та мати стаж роботи 1 рік; або мати вчений ступінь
магістра за спеціальністю «Право», учений ступінь доктора юридичних наук (Закон о государственных прокурорах Китайской Народной Республики, 2019).
Отже, юридична освіта для кандидата на посаду прокурора не є обов’язковою, проте вирішальне значення мають політичні та моральні якості – відданість ідеології правлячої партії, репутація кандидата, рівень
культури тощо.
Особи, які вперше вступають на посаду прокурора, помічника прокурора, складають відкриті іспити,
які організуються Верховною народною прокуратурою й проводяться у визначені терміни. Усі громадяни
Китаю, які мають високий професійний і культурний рівень рівною мірою можуть записатися на іспити.
Особи, які успішно склали іспити, знову проходять необхідну атестацію політичних, ідеологічних і моральних якостей. Після цього обираються кращі з кращих, їм присвоюється ценз прокурора й видається свідоцтво про ценз прокурора (Office of Public Prosecutor of the People's Republic of China, 2019). Ураховуючи
загальну кількість і щільність населення в КНР, такий ретельний відбір дає змогу відібрати найкращих представників юридичної професії, а переможці добору високо цінують досягнутий успіх і можливість стабільного кар’єрного зростання. Все це зумовлює високий престиж професії прокурора в КНР, повагу громадян
до органів прокуратури загалом і відповідальне ставлення прокурорів до виконання своїх обов’язків.
Головний (генеральний) прокурор КНР обирається та відкликається Зборами народних представників
відповідного ступеня, однак призначення й звільнення головних прокурорів місцевих народних прокуратур різних ступенів здійснюється за поданням Головного (генерального) прокурора народної прокуратури
з наступним затвердженням Зборами народних представників відповідного ступеня.
Заступник головного (генерального) прокурора, члени прокурорської колегії й прокурори призначаються
та звільняються комітетом Зборів народних представників відповідного ступеня за поданням головного прокурора
цієї прокуратури, помічники прокурора призначаються та звільняються головним прокурором даної прокуратури.
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Після присвоєння вперше класного чину прокурора й іншого класного чину, відповідно до системи підвищення по службі, підвищення зазвичай проводиться з урахуванням вислуги років і вибору кращого кандидата. Посади прокурорів підрозділяються на 12 класних чинів. Верховним прокурором є Генеральний прокурор Верховної народної прокуратури, з 2 по 12 класний чин – це головний прокурор, старший прокурор
і прокурор (чини мають внутрішню градацію). Затвердження чину прокурора та інших чинів ґрунтується
на обліку виконання обов’язків, прояву здібностей, професійного рівня, успіхів в прокурорській діяльності
й трудового стажу.
Система нагляду за слідством являє собою систему нагляду народної прокуратури за здійсненням слідчих дій у кримінальних справах органів громадської безпеки, включаючи органи державної безпеки. Згідно
з Конституцією КНР, ні один громадянин не може бути заарештований без санкції народної прокуратури або
рішення народного суду, які виконуються органами громадської безпеки.
Народна прокуратура розглядає кримінальні справи, за якими органи громадської безпеки завершили
слідство та які передані для пред’явлення обвинувачення. Вона виносить рішення про пред’явлення обвинувачення або відмову в пред’явленні обвинувачення.
Крім того, народна прокуратура КНР здійснює досудове слідство щодо певних категорій справ: пов’язаних
із корупцією та хабарництвом, злочинами проти інтересів державної служби, включаючи справи про зловживання службовим становищем і службову недбалість, про незаконне взяття під варту, проведення незаконного обшуку, примус до надання свідчень, пов’язаний із тортурами, а також справ про інші обмеження
особистих прав і демократичних свобод громадян; про злочини, учинені співробітниками державних органів в процесі реалізації їхніх повноважень (Office of Public Prosecutor of the People's Republic of China, 2019).
Отже, у прокуратури КНР, на відміну від прокуратури України, ще залишається функція досудового
слідства, а також інститут помічника прокурора. Якщо функції досудового слідства українська прокуратура
позбавлена відповідно до європейських стандартів, то повернення інституту помічника прокурора в національне законодавство та юридичну практику розглядається як перспективний напрям реформування системи організації та діяльності прокуратури, включаючи регіональний рівень.
За результатами проведеного дослідження варто визначити, до якої адміністративно-правової моделі
належить прокуратура КНР.
В. Мойсик зазначає, що у світі існує чотири основні підходи до визначення адміністративно-правового
статусу прокуратури в системі органів державної влади. Перший підхід ґрунтується на тому, що прокуратура
є самостійною інституцією. Такий підхід застосовується в Азербайджані, Білорусії, Вірменії, Еквадорі, Іраку, Кореї, Туркменістані та Узбекистані. Другий підхід характерний тим, що прокуратура може перебувати
в складі виконавчої влади. Такі моделі прокуратури існують в Австрії, Бельгії, Данії, Єгипті, Ізраїлі, Італії,
Канаді, Польщі, Румунії, Туреччині, Німеччині, Японії та деяких інших державах. Згідно з третім підходом,
прокуратура перебуває в складі судової влади. До судової гілки влади належать прокуратури Грузії, Латвії,
Люксембургу, Молдови, Уругваю тощо. Четвертий підхід зараховує прокуратуру до складу законодавчої
влади, такі моделі прокуратури існують у Венесуелі, Колумбії. Проте в більшості сучасних демократичних
країн спостерігається тенденція зарахування прокуратури саме до судової гілки влади – це Греція, Іспанія,
Нідерланди, Португалія тощо (Мойсик, 2008: 8–9).
Отже, ураховуючи вищевикладене, прокуратура Китайської Народної Республіки належить до першої
моделі, адже є самостійною інституцією та формується за участю Зборів народних представників як представницького органу влади КНР, який уособлює принцип народовладдя.
Науковці відзначають, що гуманізація кримінального законодавства в КНР, унаслідок якої кримінальноправова політика пішла шляхом пом’якшення кримінальних покарань, не виправила досить суттєвий недолік – відсутність деталізованого переліку обставин, що пом’якшують або обтяжують покарання. Кримінальний кодекс КНР, по суті, наділяє суддів надзвичайно широкими з погляду західного права повноваженнями
у сфері кримінального судочинства: надавати повну самостійність не тільки в питанні юридичної кваліфікації обставин, які пом’якшують покарання (що було б природним і відповідало меті гуманізації кримінальної політики, однак за умови законодавчого встановлення мінімального переліку пом’якшуючих обставин),
а й під час визначення кола обставин, які обтяжують покарання. Така неточність кримінального закону, який
містить багато оцінних норм, створює сприятливі умови для суддівської сваволі (Чан Бін Лінь, 2016: 34).
Ураховуючи вищевикладене, можемо констатувати, що на прокуратуру покладається обов’язок забезпечити неупереджене й усебічне досудове слідство з метою реалізації принципу доведеності вини та винесення судом справедливого покарання, ураховуючи всі обставини, які обтяжують або пом’якшують відповідальність особи. Особливе значення забезпечення законності досудового розслідування має в контексті
суворості системи покарань у КНР, включаючи досить часте застосування смертної кари, коли виправити
судову помилку вже неможливо.
Важливим є міжнародне співробітництво між Верховною народною прокуратурою КНР та Офісом Генерального прокурора, що створює умови для активної співпраці в рамках кримінальних проваджень, у сфері
розшуку та екстрадиції злочинців, обміну позитивним досвідом прокурорської діяльності.
5 жовтня 1995 року підписана й набула чинності Угода про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Верховною народною прокуратурою Китайської Народної Республіки. Згідно з положеннями Договору про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах між Україною і Китайською
Народною Республікою, виходячи з реальних потреб у роботі прокуратур обох країн, на основі взаємної
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поваги суверенітету й рівності, принципу взаємовигідності, з метою подальшого розвитку і стимулювання
відносин дружнього співробітництва між органами прокуратури обох країн Генеральна прокуратура України та Верховна народна прокуратура Китайської Народної Республіки домовилися про таке: дотримуватися положень Договору про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах між Україною і КНР
та в порядку, установленому цим Договором, зміцнювати співпрацю й активно надавати один одному правову допомогу; обмінюватися офіційними делегаціями та групами фахівців для обговорення питань роботи
органів прокуратури обох країн, що становлять обопільний інтерес; обмінюватися працівниками органів
прокуратури, здійснювати професійні дослідження та навчання (конкретні плани й умови такого виду співпраці встановлюються шляхом консультацій); обмінюватися правовими документами та робочою інформацією, що становить обопільний інтерес, а також на прохання однієї зі Сторін обмінюватися друкованими
виданнями в галузі юриспруденції (Угода про співробітництво між Генеральною прокуратурою України
та Верховною народною прокуратурою Китайської Народної Республіки, 1995).
Ураховуючи туристичні потоки між КНР та Україною, що зростають, налагодження економічних зв’язків,
а також активний розвиток міжнародної злочинності, така співпраця є необхідною умовою ефективної роботи прокуратур обох суверенних держав.
Висновки. Отже, для України важливим є досвід адміністративно-правового забезпечення організації
та діяльності регіональних прокуратур у КНР, адже позитивний досвід організації діяльності прокурорів
у китайській державі може бути запозичений з метою впровадження в національну юридичну практику.
Зокрема, доцільно запозичити китайський досвід організації та діяльності регіональних прокуратур, ураховуючи адміністративно-територіальний поділ КНР і національні правові традиції і звичаї, рівень правосвідомості й правової культури громадян. Для України, яка знаходиться в процесі адміністративно-територіальної реформи, що за своєю сутністю є реформою децентралізації, позитивним є досвід створення такої
розгалуженої системи органів прокуратури, яка співпадає із системою органів правосуддя та максимально
наближена до громадян відповідної територіальної громади.
На увагу заслуговує інститут помічника прокурора в КНР, який, ураховуючи позитивний досвід, доцільно повернути й у національну юридичну практику шляхом унесення змін до чинного Закону України «Про
прокуратуру». Помічники прокурора виконують значну кількість технічних завдань, що дає змогу прокурору сконцентрувати увагу на вирішенні юридичних питань і реалізації своїх безпосередніх функцій.
Актуальність і перспективність подальшого дослідження цієї теми зумовлюється необхідністю вдосконалення адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності прокуратури України загалом і на
регіональному рівні з урахуванням найкращого позитивного зарубіжного досвіду, міжнародних стандартів
діяльності прокурорів, з урахуванням національних правових традицій, рівня правосвідомості та правової
культури громадян України, адже сліпе запозичення зарубіжного досвіду у сфері організації та діяльності
органів кримінально юстиції є неприпустимим.
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W SPRAWIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ
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Adnotacja. Artykuł koncentruje się na kompleksowym badaniu zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości
antykorupcyjnej przez Wyższy Sąd Antykorupcyjny (WSAK) w warunkach pandemii wywołanej chorobą SARSCoV-2. Autor przeanalizował funkcjonowanie Wyższego Sądu Antykorupcyjnego Ukrainy, a także środki, które
zostały wprowadzone przez sąd i mają na celu przezwyciężenie wspomnianego kryzysu. W artykule zbadano
podstawy administracyjne działalności Sądu podczas epidemii. Przeprowadzono analizę działań, które zostały
wdrożone w celu zapewnienia pracy sądu. Ustalono, że dla skutecznej walki z korupcją podczas pandemii lub innych
sytuacji kryzysowych, ciągłość działania wymiaru sprawiedliwości antykorupcyjnej jest ważna. Szczególnie ważne
jest przestrzeganie zasad postępowania sądowego, takich jak dostępność sądu, rozgłos, terminowość postępowania
sądowego i szczególnej zasady dotyczącej rozpatrywania przestępstw związanych z korupcją-nieuchronność kary.
Zbadano statystyki dotyczące przełożonych posiedzeń Wyższego Sądu Antykorupcyjnego podczas pandemii.
Przeanalizowano również możliwe sposoby poprawy wymiaru sprawiedliwości w przyszłości, dzięki zwiększeniu
liczby postępowań przedprocesowych i procesowych. Podczas badania stwierdzono, że praca WSAK podczas
pandemii została zapewniona na odpowiednim poziomie, z odpowiednim zapewnieniem podstawowych praw
i wolności człowieka.
Słowa kluczowe: sąd antykorupcyjny, prawa człowieka, zasady wymiaru sprawiedliwości, sąd, COVID-19, korupcja,
organy antykorupcyjne.
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Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of the provision of anti-corruption justice by the High
Anti-Corruption Court of Ukraine in a pandemic caused by SARS-CoV-2. The author analyzes the functioning
of the High Anti-Corruption Court of Ukraine, as well as the measures that were introduced by the court and aimed
at overcoming this crisis. The article examines the administrative principles of the court during the epidemic. The
researcher analyzed the measures taken to ensure the work of the court. It has been identified that the continuity
of anti-corruption justice is important for the effective fight against corruption during pandemics or other
emergencies. It is especially important to adhere to the principles of justice, such as the availability of the court,
publicity, timeliness of the trial, and a special principle regarding the consideration of criminal offenses related
to corruption – the inevitability of punishment. The statistics on the sessions of the High Anti-Corruption Court
during the pandemic were postponed. Possible ways to improve justice in the future by increasing the digitalization
of the pre-trial and trial process were also analyzed. During the research, it was concluded that the work of the High
Anti-Corruption Court of Ukraine during the pandemic was ensured at the appropriate level, with adequate protection
of fundamental human rights and freedoms.
Key words: anti-corruption court, human rights, principles of justice, court, COVID-19, corruption, anti-corruption
bodies.
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Анотація. Статтю присвячено комплексному дослідженню забезпечення антикорупційного правосуддя
Вищим антикорупційним судом України (ВАКС) в умовах пандемії, викликаної захворюванням SARS-CoV-2.
Автором проаналізовано функціонування Вищого антикорупційного суду України, а також заходи, котрі запроваджені судом і спрямовані на подолання зазначеної кризи. У статті досліджено адміністративні засади діяльності
суду під час епідемії. Здійснений аналіз заходів, що впроваджені задля забезпечення роботи суду. Визначено, що
для ефективної боротьби з корупцією під час пандемій або інших надзвичайних ситуацій важливою є безперервність роботи антикорупційного правосуддя. Особливо важливим є дотримання принципів судочинства, таких як
доступність суду, гласність, своєчасність судового розгляду та спеціального принципу стосовно розгляду кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, – невідворотність покарання. Досліджено статистичні дані
стосовно перенесених засідань Вищим антикорупційним судом під час пандемії. Також проаналізовано можливі
шляхи покращення правосуддя в майбутньому завдяки підвищенню діджиталізації досудового та судового процесу. Під час дослідження зроблено висновок, що робота ВАКС під час пандемії забезпечена на відповідному рівні
з належним забезпеченням основоположних прав і свобод людини.
Ключові слова: антикорупційний суд, права людини, принципи правосуддя, суд, COVID-19, корупція, антикорупційні органи.

Вступ. Світова епідемія, викликана вірусом COVID-19, стала загрозою для нормального функціонування
всього суспільства. Негативні наслідки кризи, викликані пандемією, поширилися на всі сфери суспільних
відносин. Зокрема, це вплинуло на судову систему та поставила під загрозу її доступність. Забезпечення
належного здійснення правосуддя в умовах пандемії – це виклик сьогодення для Вищого антикорупційного
суду України.
Основна частина. Метою статті є дослідження функціонування Вищого антикорупційного суду України
(далі – ВАКС) під час пандемії вірусу COVID-19.
У 2020 році населення всього світу зустрілося з безпрецедентною пандемією, спричиненою вірусом
COVID-19. Державна влада в Україні, як і в більшості країн світу, оперативно відреагувала на цю загрозу
та вжила відповідних заходів. Так, із 12 березня 2020 року був запроваджений карантин, який передбачав
застосування заборон та обмежень (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року). Відповідне кризове суспільне явище негативно позначилося на всіх сферах життя й стало викликом для функціонування державних інституцій. На жаль, на час написання статті ситуація продовжує бути актуальною
й людство шукає механізми подолання захворювання та шляхи виходу з кризи.
Особливістю будь-якої кризи є синергічна активізація гостросоціальних питань, які існують у суспільстві.
За даними соціального дослідження Київського міжнародного інституту соціології, українці визначають
питання корупції найбільшою проблемою, що існує в державі, після війни. Водночас проблема боротьби
з поширенням коронавірусу, за даними опитування, посідає восьме місце (Київський міжнародний інститут
соціології, жовтень 2020).
Але зазначені суспільні проблеми не можуть існувати окремо одна від одної без взаємозв’язку. Корупція
та відсутність прозорості в медичній сфері підривають здоров’я населення й обмежують рівний доступ
до медичних послуг. У країнах із більшим рівнем корупції громадяни менш задоволені якістю медичних
послуг, а державні витрати на охорону здоров’я є менш ефективними (Taryn Vian, 2020).
Разом із тим упроваджені державою антикорупційні механізми, як і будь-які інші, повинні базуватися на
дотриманні прав і свобод людини. Україна не заявляла права на дерогацію від Європейської конвенції прав
людини у зв’язку з оголошенням надзвичайної ситуації внаслідок пандемії вірусу COVID-19. Це означає,
що під час запровадження карантинну та проведення обмежувальних заходів на території України основоположні права і свободи повинні бути дотримані, а заборони впроваджуватися тільки пропорційно й тимчасово, з метою збереження громадського здоров’я. Обмеження повинні бути націлені виключно на стримування
розповсюдження зараження та скасовуватися при стабілізації ситуації.
Йосип Крегар і Катаріна Джімбег поділяють думку, що в корумпованому суспільстві немає місця для
справедливості й дієвої реалізації прав людини та громадянина. Виходячи з їхньої позиції, дотримання
принципів прав людини є основною профілактикою та терапією для суспільства, що страждає від корупції
(Josip Kregar & Katarina Džimbeg, 2020).
Одним зі складників ґрунтовних прав і свобод людини є права, які пов’язані із суспільними відносинами
навколо здійснення правосуддя. Такі принципи визначені статтею 6 Конвенції про захист основоположних
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свобод людини, до них належать права на справедливий і публічний розгляд кожної індивідуальної справи
впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, установленим законом, судове рішення якого
має проголошуватися публічно (Конвенція про захист прав людини, 1997).
Саме для здійснення швидкого та якісного антикорупційного правосуддя з одночасним дотриманням високих
європейських стандартів прав і свобод учасників судового процесу створений Вищий антикорупційний суд.
Зараз, під час надзвичайної ситуації, пов’язаної з масовим захворюванням людей на вірус COVID-19, судова інституція має показати свою спроможність функціонувати в несприятливих умовах. Водночас рівень правосуддя повинен залишатися на якісно високому рівні. Разом із міжнародними суд має забезпечити національні принципи кримінального провадження, такі як принципи гласності й відкритості судового процесу, його
публічність, дотримання розумних строків, доступу до правосуддя та принципу невідворотності покарання.
І. Камінська в дослідженнях зазначає, що функціонування судових органів в Україні під час карантину здійснюється через ужиття законодавчих і внутрішньосистемних заходів організації роботи судів (Камінська, 2020).
До законодавчих заходів організації роботи судів можемо віднести безпосередньо постанови Кабінету міністрів України щодо запровадження обмежень на час пандемії та зміни, унесені до процесуальних кодексів.
Науковці: О. Капліна, А. Туманянц, С. Шаренко – у спільному дослідженні судочинства в кримінальному провадженні в умовах пандемії COVID-19 надали оцінку нормативних змін, запроваджених законодавцем. Вони визначили, що більшість змін, установлені законом, переслідували легітимну мету, відповідали
принципам демократичного суспільства й були пропорційними та необхідними у відповідних обставинах.
Законодавцем запропоновані лише певні обмеження, які разом із тим містять сукупність гарантій від зловживання правом, що пов’язані з дискреційністю судового рішення, строковістю, вибірковістю й чіткою
цілеспрямованістю (Капліна, Туманянц, Шаренко, 2020).
У свою чергу, Р. Куйбіда, М. Середа та Р. Смалюк солідарні між собою з приводу того, що не треба
закривати судові засідання для громадськості повністю, тим самим обмежуючи право на судовий розгляд.
Користування засобами індивідуального засобу та дотримання соціальної дистанції між присутніми в залі
судового засідання має бути достатнім превентивним заходом. На їхню думку, обмеження доступу до судового засідання відвідувачів можливе лише за наявності обов’язкової умови забезпечення відеотрансляції
цього засідання в мережі Інтернет (Куйбіда, Середа, Смалюк, 2020).
До внутрішньосистемних можемо зарахувати заходи, які здійснені органами суддівського самоврядування, іншими державними органами в системі правосуддя та безпосередньо судами.
Першим органом судової системи, який надав орієнтири рекомендаційного характеру щодо роботи
в запроваджених карантинних умовах, була Рада суддів України (Рада суддів України, 2020). Потім оприлюднені поради від Державної судової адміністрації (Державна судова адміністрація, 2020) та згодом і від
Вищої ради правосуддя (Вища рада правосуддя, 2020). Надані рекомендації були своєчасними й містили
загальні орієнтири організації функціонування судів. У них інформувалося про важливість дотримання
обмежень кількісного знаходження осіб у закритих приміщеннях суду, можливості зменшення одночасної
кількості засідань і перенесення розгляду справ, де норми права та строки дозволяють це зробити. Але остаточне рішення щодо встановлення особливого режиму роботи на період карантину приймала кожна судова
установа окремо. Адміністрація суду самостійно корегувала графік роботи суду, режим доступу до його приміщень, спосіб подання документів до канцелярії та ознайомлення з матеріалами справи.
Що стосується спеціалізованого антикорупційного суду України, то він відреагував своєчасно й адаптивно. Так, ще до виходу роз’яснень Вищої ради правосуддя, 19 березня 2020 року, у ВАКС відбулися збори суддів. Результатом зборів стало ухвалене рішення, спрямоване на зменшення ризиків розповсюдження гострої
респіраторної хвороби COVID-19 у суді. Відповідно до прийнятого рішення:
− скасовані всі заходи, які не пов’язані з процесуальною діяльністю;
− обмежений допуск осіб, які не є учасниками судового процесу;
− допуск до приміщень суду відбувається тільки після проведення температурного скринінгу безконтактними інфрачервоними термометрами;
− заборона входу особам з ознаками респіраторного захворювання або температурою, вищою за норму;
− учасники засідань допускаються до приміщення суду не раніше ніж за 10 хвилин до призначеного часу;
− особистий прийом громадян тимчасово припинений.
Поряд із зазначеними заборонами ВАКС надав рекомендації для потенційних відвідувачів суду:
− усі необхідні документи надавати в електронному вигляді на офіційні електронні адреси суду чи засобами поштового зв’язку;
− за можливості подати заяви про розгляд справ за наявними в справі матеріалами без виклику учасників
процесу;
− якщо позволяють процесуальні строки – ознайомлюватися з матеріалами справ після завершення
карантину;
− не відвідувати приміщення суду без крайньої необхідності особливо за наявності ознак респіраторного
захворювання (Рішення зборів суддів Вищого антикорупційного суду України, 2020).
Також окремим Наказом Вищого антикорупційного суду від 27 березня 2020 року № 23-а (Наказ Вищого
антикорупційного суду, 2020) визначено додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19.
Ним установлено «масочний режим». У приміщеннях суду особи (судді й працівники ВАКС включно) повинні знаходитися з обов’язковим застосуванням засобів індивідуального захисту (медична маска, респіратор).
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Якщо особа не має засобу індивідуального захисту, але участь якої в судовому засіданні є обов’язковою, то її
забезпечують відповідним захистом.
Додатково хочемо зазначити, що будова приміщень ВАКС здебільшого дає можливість дотримання дистанцію 1,5 метри між учасниками судового процесу.
Також, відповідно до інформації прес-служби антикорупційного суду, усі місця загального користування
(зали судових засідань, коридори та ліфти) обробляються дезінфікуючими засобами. Окрема увага приділяється контактним поверхням – ручки на вхідних та інших дверях дезінфікуються щогодини. І хоча уникнути
захворюваності серед співробітників ВАКС не вийшло, зазначені дії допомогли забезпечити роботу суду
в штатному режимі (У приміщеннях Вищого антикорсуду здійснена посилена дезінфекція, 2020).
Хочемо наголосити, що ВАКС робив трансляції та зберігав їх на власному каналі на відеохостингу Youtube
ще до початку обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням вірусу. Цей механізм забезпечення дотримання принципу гласності є актуальним, ураховуючи суспільний інтерес до справ, які розглядаються у ВАКС.
Для дотримання принципу відкритості й публічності апарат суду ВАКС у період карантинних обмежень
забезпечував до п’яти онлайн-трансляцій засідань водночас. Протягом минуло року першою інстанцією антикорупційного суду здійснено 849 трансляцій, що становить близько 70 трансляцій на місяць. Сумарний час
зазначених трансляцій становив понад 30,5 тисяч годин. Загалом відділом комунікацій ВАКС оприлюднено
469 публікацій на офіційній сторінці сайту Судової влади України. Зазначені дані не включають незліченну
кількість телефонних дзвінків, уточнень і наданих роз’яснень сторонам судового процесу (Чемерис, 2021).
Тоді як в інших країнах відкладають судові засідання стосовно корупційних правопорушень з причин
запровадження локдауну (Пандемія коронавірусу: в Ізраїлі, 2020), ВАКС працює в штатному режимі, з відносно невеликим відсотком перенесених судових засідань.
Кількість перенесених засідань – це один із ключових показників, від якого прямо пропорційно залежить
належність гарантування державного захисту прав і свобод людини та громадянина судом. Загальна тенденція відкладання засідань зумовлена неготовністю судової системи до викликів, пов’язаних із наслідками
пандемії, відсутністю технічної можливості й інколи небажанням суддів працювати в зазначених умовах.
Те, що ця негативна тенденція оминула Вищий антикорупційний суд, підтверджується висновками дослідження громадської організації Transparency International Україна. У звіті TI відзначає, що за шестимісячний
період моніторингу діяльності антикорупційного суду відбулися 71% запланованих судових засідань, 29%
перенесені. Під час здійснення моніторингу дослідницька група відвідала 311 судових засідань, із яких на
предмет перенесення досліджено 224 засідання, з котрих 159 засідання відбулися й 65 засідань перенесені.
Найчастішими причинами перенесення були неявка підозрюваного/обвинуваченого чи неявка захисників (у
дев’яти випадках засідання переносилися через ці дві причини водночас). Також у шести випадках обвинувачені не з’являлися через захворюваність на коронавірус (Трансперенсі Інтернешнл Україна, 2021).
Таблиця 1
Кількість і причини перенесення засідань Вищого антикорупційного суду України
Причини перенесення
Кількість перенесення
Неявка підозрюваного/обвинуваченого
21
Неявка захисників
17
Відпустки/лікарняні суддів без зазначення інформації про перенесення засідання
11
на порталі «Судова влада»
Причину не повідомлено
9
Інші причини (зазвичай пов’язані із зайнятістю учасників
7
в інших кримінальних провадженнях)
Неявка сторони обвинувачення
3
Перенесено за ініціативою суду на інший час без зазначення інформації
2
про перенесення засідання на порталі «Судова влада»
Технічні проблеми (відсутність світла)
1
Джерело: Що впливає на вищий антикорупційний суд: Дослідження. Трансперенсі Інтернешнл Україна.
URL: https://ti-ukraine.org/research/shho-vplyvaye-na-vaks/.

Щодо перспектив удосконалення функціонування Вищого антикорупційного суду, то здебільшого вони
пов’язані з діджиталізацією роботи судової системи загалом і запровадженням нормативних змін для легітимізації цього процесу.
Стосовно питання впровадження електронних сервісів, то впровадження такого сервісу має сприяти підвищенню рівня комунікації між особою та судом на якісно новий етап. Але, на жаль, сьогодні повністю не запущено
ні загальну Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (ЄСІТС), ні електронну інформаційну систему досудового розслідування E-CASE. Остання працює в тестовому режимі для Національного антикорупційного
бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й Вищого антикорупційного суду. У системі E-CASE
поки що не розроблено модуль доступу сторони захисту до матеріалів досудового провадження. Також є питання
щодо законодавчого закріплення функціонування цієї системи управління провадженнями (Білецький, 2020).
Стосовно Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС), то її запуск запланований на 1 березня 2019 року. Проте з причини відсутності відповідного матеріально-технічного забезпечення
© Knowledge, Education, Law, Management

141

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

судів упровадження системи відкладено. Завдяки старту повної роботи ЄСІТС планується впровадження
повного електронного діловодства, налагодження безпечного та захищеного зберігання судових справ, процесуальних документів, аналітичних і статистичних даних (Кібець, 2020).
Станом на сьогодні ЄСІТС упроваджена частково: окремі її частини «Електронний суд» та система
відеозв’язку EasyCon – уже повною мірою залучені в роботі судової системи України. Переваги повного запуску цих систем складно переоцінити. Захищеність системи на всіх етапах електронного правосуддя має сприяти
зменшенню витоку інформації з обмеженим доступом, мінімізує ризики стороннього втручання та кібератак.
Також діджитилізація допоможе замінити невиправдано затратний спосіб повідомлення сторін поштовим зв’язком на сучасний більш оперативний спосіб. Але для цього, крім відповідного програмного забезпечення, необхідно деталізувати механізм реалізації процедури повідомлення засобами електронного зв’язку
на законодавчому рівні. Нормативно-правова база має включати обов’язок особи вказувати засоби зворотної
комунікації та визначити спосіб підтвердження судового повідомлення.
Але деякі покращення можливо впровадити вже сьогодні й без матеріальних витрат, удосконаливши норму закону. Ми поділяємо думку О. Кравчука, який є науковцем і водночас суддею Вищого антикорупційного
суду, що в умовах поширення епідемії до Кримінального процесуального кодексу України було б доцільним унести зміни, які дозволять участь осіб у процесуальних відеоконференціях кримінального провадження із застосуванням власних технічних засобів. Розвиток сучасних технологій зазвичай дає змогу повною
мірою забезпечити ефект присутності, жодним чином не обмежує права сторони, що перебуває в режимі
відеозв’язку (Кравчук, 2020).
Теоретизуючи шляхи покращення здійснення правосуддя спеціалізованим антикорупційним судом
України, можемо дійти узагальнення, що перспективи покращення антикорупційного правосуддя здебільшого пов’язані з його подальшою діджиталізацією та створенням нормативної бази для впровадження
й функціонування цього процесу.
Висновки. Отже, підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити такі висновки:
1) У часи кризи та надзвичайних ситуацій активізуються латентні соціально-деструктивні процеси.
Одним із таких негативних явищ, актуальним для України, є проблема корупції. Тому задля недопущення синергетичного дестабілізуючого ефекту кризи спеціалізовані антикорупційні судові інституції повинні
функціонувати безперервно та максимально ефективно. Складником ефективності є дотримання основоположних прав і свобод людини. Головним основоположним правом у контексті діяльності Вищого антикорупційного суду України є право на належне правосуддя.
2) Обмежувальні заходи, які впроваджуються державною владою під час пандемії COVID-19, повинні
відповідати принципам дотримання прав людини. У зворотному випадку це може призвести до того, що
правосуддя, яке здійснено з порушенням відповідних прав, буде визнане нелегітимним.
3) Адміністративні заходи із забезпечення роботи Вищого антикорупційного суду застосовані своєчасно
й дали змогу працювати під час пандемії безперебійно, у штатному режимі. Зокрема, нормативні документи
Вищого антикорупційного суду передбачали застосування таких протиепідемічних заходів:
− температурний скринінг на вході до будівель суду;
− обов’язковість застосування засобів індивідуального захисту;
− дезінфекція контактних поверхонь.
4) Унікальністю Вищого антикорупційного суду України є його відкритість і публічність: усі справи,
котрі викликають підвищений суспільний інтерес (за винятком закритих проваджень), транслюються та зберігаються у відкритому доступі на власному каналі суду на відеохостингу Youtube.
5) Статистичні дані роботи суду також дають змогу вважати, що суд функціонував належним чином, із
низьким відсотком перенесення запланованих судових засідань, що є показником дотримання права на справедливий суд.
6) До перспектив удосконалення функціонування Вищого антикорупційного суду України належить
подальша діджиталізація судового процесу. Успішна адаптація судової системи до сучасних викликів неможлива без повноцінного оцифрування суду. Процес діджиталізації паралельно повинен супроводжуватися
змінами до чинного законодавства. Підвищення якості сервісу та доступності антикорупційного правосуддя
є запорукою ефективної боротьби з корупцією.
Отже, ВАКС України як спеціалізована антикорупційна судова інституція дієво організував своє функціонування за умов пандемії COVID-19. Застосовані заходи допомогли забезпечити безперебійне, ефективне
антикорупційне правосуддя з належним дотриманням основоположних прав і свобод людини.
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Adnotacja. Artykuł poświęcony jest kompleksowemu badaniu opracowań innowacyjnych jako przedmiotu prawa
własności intelektualnej w kontekście ochrony prawnej. Przeanalizowano treść podstawowych dokumentów regulacyjnych
dotyczących prowadzenia działalności innowacyjnej. Wybrany przez państwo kurs integracji z Unia Europejska wymaga
wprowadzenia nowych skutecznych metod ochrony praw własności intelektualnej, zbliżenia i integracji ukraińskiego
systemu gospodarczego z systemami gospodarczymi krajów Unii Europejskiej. Proces ten wymaga wdrożenia modelu
innowacyjnego rozwoju państwa, bezproblemowej wymiany najnowszych technologii, przekazywania najnowszych
odkryć, tajemnic handlowych, komercjalizacji przedmiotów prawa intelektualnego jako całości. Przedstawiono definicję
opracowań innowacyjnych w przemyśle na różnych etapach procesu innowacyjnego. Określono podstawy prawne regulacji
wynalazku, modelu przemysłowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, znaku usługowego, tajemnicy handlowej,
oferty racjonalizatorskiej jako obiektów własności intelektualnej. Omówiono wybrane aspekty prawa patentowego.
Rozważono reżimy prawne obiektów prawa intelektualnego, które są chronione prawem wyłącznym. Brak wystarczającej
regulacji prawnej obiektów przemysłowej własności intelektualnej negatywnie wpływa na dynamikę rozwoju gospodarki,
a zwłaszcza na wpływy z inwestycji zagranicznych, ponieważ inwestorzy z krajów rozwiniętych nie będą inwestować i
ujawniać tajemnic handlowych, jeśli nie otrzymają prawnie uzasadnionych gwarancji zachowania informacji w tajemnicy.
Słowa kluczowe: innowacje, własność intelektualna, przemysłowe obiekty własności intelektualnej, ochrona, obrona,
regulacje prawne.
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Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of innovative developments as an object of intellectual
property law in the context of legal protection and legal protection. The content of the main normative documents on
the implementation of innovative activities is analyzed. The course chosen by the state for integration into the European
Union requires the introduction of new effective methods of protection of intellectual property rights, convergence
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and integration of the Ukrainian economic system into the economic systems of the European Union. This process
requires the introduction of a model of innovative development of the state, the smooth exchange of new technologies,
the transfer of new discoveries, trade secrets, the commercialization of intellectual property in general. The definition
of intellectual developments in industry at different stages of the innovation process is presented. The legal bases
of regulation of the invention, industrial model, and industrial design are defined; trademark, service mark, trade secret,
innovation proposal as objects of intellectual property. Some aspects of patent law are considered. The legal regimes
of intellectual property objects, which are protected by exclusive law, are considered. The lack of sufficient legal regulation
of industrial intellectual property has a negative impact on the dynamics of economic development, and especially on
foreign investment, as investors from developed countries will not invest and disclose trade secrets unless they receive
legally sound guarantees of confidentiality.
Key words: innovations, intellectual property, industrial objects of intellectual property, protection, legal regulation.

ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ЯК ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
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Анотація. Стаття присвячена комплексному дослідженню інноваційних розробок як об’єкта права інтелектуальної власності у контексті правової охорони та правового захисту. Проаналізовано зміст основних нормативних
документів щодо здійснення інноваційної діяльності. Обраний державою курс на інтеграцію до Євросоюзу вимагає запровадження нових дієвих методів захисту прав інтелектуальної власності, зближення й інтеграції української економічної системи до економічних систем країн Європейського Союзу. Цей процес потребує впровадження моделі інноваційного розвитку держави, безперешкодного обміну новітніми технологіями, передачі новітніх
відкриттів, комерційних таємниць, комерціалізації об’єктів інтелектуального права загалом. Викладено визначення інтелектуальних розробок у промисловості на різних стадіях інноваційного процесу. Визначено правові
засади регулювання винаходу, промислової моделі, промислового зразка; товарного знака, знака обслуговування,
комерційної таємниці, раціоналізаторської пропозиції як об’єктів інтелектуальної власності. Розглянуто окремі
аспекти патентного права, правові режими об’єктів інтелектуального права, захищені виключним правом. Відсутність достатнього правового регулювання об’єктів промислової інтелектуальної власності негативно позначається на динаміці розвитку економіки, а особливо на надходженнях закордонних інвестицій, оскільки інвестори
з розвинених країн не будуть інвестувати та розкривати комерційні таємниці, якщо не отримають законодавчо
обґрунтованих гарантій збереження інформації в таємниці.
Ключові слова: інновації, інтелектуальна власність, промислові об’єкти інтелектуальної власності, охорона,
захист, правове регулювання.

Вступ. Інтеграція України до європейського соціально-економічного простору ставить завдання систематизації законодавства, що зачіпає питання здійснення інноваційної діяльності, з метою створення сприятливих
умов для залучення інвестицій у рішення суспільно значимих завдань. У межах такої систематизації увага приділяється формуванню інноваційного законодавства, яке відповідає потребам суб’єктів інвестиційної діяльності
та суспільства. Особливе значення надається створенню умов для розвитку ринку інвестицій за допомогою закріплення широкого спектра правових форм здійснення інноваційної діяльності, впровадження правових режимів
стимулюючого характеру для залучення інновацій у пріоритетні галузі економіки для побудови або сприяння
побудові інфраструктури ринку інвестиційних послуг. Необхідно констатувати наявність проблем і прогалин
у правовому регулюванні інноваційних відносин. Правові конструкції інновацій не закріплені у праві інтелектуальної власності, інструменти не об’єднані в єдиній правовій концепції, не мають загальних засад систематизації,
що створює складності при спробі вдосконалення інноваційного законодавства. Державна інноваційна політика
та політика охорони інтелектуальної власності не оформлена в єдиному нормативно-правовому акті, відображаючись в окремих документах планування, не створює цілісної картини для інвесторів.
Основна частина. Питанням активізації та інструментального інноваційного розвитку присвятили
свої праці багато вітчизняних науковців, зокрема економісти О. Амоша, С. Біла, О. Зарічна, А. Землянкін,
О. Жихор, С. Ілляшенко, Т. Куценко, М. Мартиненко, І. Підоричева, Ю. Шипуліна. Вивченням проблем
сфери інтелектуальної власності займалися вчені-правознавці Г. Андрощук, Ю. Бошицький, М. Галянтич,
Д. Гетьмаков, І. Дахно, О. Дзера, В. Дроб’язко, Ю. Капіца, А. Колодій, О. Орлюк, О. Підопригора, О. Рохітницький, А. Святоцький, О. Святоцький, Р. Стефанчук, Р. Шишка та ін., однак динамічний розвиток чинного
законодавства вимагає проведення дослідження проблематики захисту об’єктів інтелектуальної власності,
які утворюються у процесі інноваційної діяльності на рівні законодавства та практики реалізації.
Метою статті є дослідження інноваційні розробки як об’єкта інтелектуальної власності в контексті правового захисту.
Стратегічну мету з формування в Україні розвинутої соціально орієнтованої економіки, що базується на
знаннях та інноваціях, передбачено планом заходів із виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
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сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони (Про схвалення Стратегії, 2019).
Роль науки в інноваційному процесі укладена в генеруванні ідей. Результатами наукових досліджень виступають: нові знання, теорії, концепції, котрі якісно оновлюють інформаційну базу науки; науково-технічні ідеї
про шляхи матеріалізації теоретичних знань; виявлення нових властивостей матеріалів і хімічних сполук. Прикладні наукові дослідження є діяльністю із практичного застосування нових наукових знань. Їхніми результатами виступають науково-технічні рекомендації, що доводять можливість матеріалізації ідей і відкриттів.
Дослідно-конструкторські роботи – це діяльність із науково-інформаційного та нормативно-технічного
забезпечення процесу вирішення конкретних інноваційних завдань. До складу дослідно-конструкторських
робіт входять: конструкторські; проектні; технологічні.
Експериментальне освоєння інновацій – це діяльність, заснована на результатах дослідно-конструкторських робіт і спрямована на виготовлення експериментальних зразків продукції або відпрацювання перспективної технології на дослідній науково-виробничій базі. У межах експериментального освоєння інновацій
проводяться випробування інноваційного продукту. Серед результатів експериментального освоєння інновацій виділяються: практичне застосування нововведення у вигляді інноваційного зразка, який пройшов перевірку експериментом; уточнення нецінових параметрів конкурентоспроможності інноваційного продукту.
Значення інтелектуальної власності в управлінні інноваційним процесом має визначальний характер.
Інтелектуальна власність може бути розглянута як результат інноваційної діяльності, як передумова продовження діяльності. Конкретна роль інтелектуальної власності залежить від змісту робіт на певній стадії інноваційного процесу. Вона тісно пов’язана зі структурою інноваційного процесу. Практично кожен
етап інноваційного процесу може бути закінчений отриманням конкретного виду інтелектуальної власності,
який на наступних стадіях доповнюється та перетворюється. Чим ближчий інноваційний процес до споживача інноваційного продукту, тим більш відмінний характер має вид інтелектуальної власності. Проведення
наукових досліджень бажано закінчити науковим відкриттям, стадія комерціалізації нововведення передбачає реєстрацію товарних марок, брендинг інноваційного продукту й оформлення ліцензійних договорів на
об’єкти інтелектуальної власності, що мають відношення до кінцевого продукту.
Для інноваційного процесу встановлені такі види інтелектуальної власності: для прикладних досліджень – винахід; для дослідно-конструкторських робіт – промислова модель; для експериментального освоєння інновації – промисловий зразок; для маркетингу інноваційного продукту – товарний знак або знак
обслуговування; для виробництва – комерційна таємниця; для стадії промислового виробництва – раціоналізаторська пропозиція.
Наведений перелік об’єктів інтелектуальної власності можна розглядати як форму закріплення авторства на результати науково-технічної діяльності, що підвищить правову захищеність головної дійової особи,
ключового учасника інноваційного процесу – творчо й економічно вмотивованої особи.
Сучасні економічні умови, одна з яких – перетворення науково-технічних розробок у товар, об’єктивно
вимагають гарантувати розробникам нової техніки та готової продукції можливість реально розпоряджатися досягнутими результатами інтелектуальної діяльності. Особі, котра запропонувала нове технічне або
конструкторське рішення, гарантується можливість одержання вигоди з монопольного володіння в межах
встановленого законом терміну.
Як зазначає О. Волощенко, розглядаючи проблеми удосконалення права інтелектуальної власності за
умов євроінтеграції, аналіз стану окремих інститутів цієї підгалузі дозволив виявити спектр проблем, який
є перепоною на шляху до виконання завдань задля завершення процесів гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами (Волощенко, 2019: 10–14).
Проблема економічно ефективного та суспільно корисного застосування результатів інноваційної діяльності, крім матеріалізації інтелектуальної власності через втілення в товарі чи послузі, сполучається з питаннями правового захисту інтересів розробників нововведень. У країнах Європейського Союзу та в Україні
склалася патентна форма охорони об’єктів інтелектуальної власності, що відображено у Законі «Про охорону прав на промислові зразки» (Про охорону прав, 1994).
У дисертаційному дослідженні щодо цивільно-правової охорони винаходів в Україні А. Сендецька зазначає, що стратегія інноваційного розвитку повинна враховувати позитивний досвід тих держав, які вже її
успішно реалізували через короткострокові та довгострокові програми. Доведено ефективність таких засобів стимулювання винахідницької діяльності, як «патентні пули», «професорські привілеї», «бізнес-інкубатори», а також підтримка діяльності технопарків і програм співробітництва між науковим і промисловим
секторами (Синдецька, 2019: 21).
На думку О. Коротун, законодавче регулювання забезпечення охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності – це впорядкована та взаємопов’язана система нормативно-правових актів, які встановлюють визначений
адміністративно-правовий інструментарій порядку реалізації прав і охорони законних інтересів суб’єктів інтелектуальної власності, інших учасників правовідносин у сфері інтелектуальної власності. За об’єктивною ознакою вони поділяються на акти: охорони авторського права та суміжних прав; охорони промислової власності;
охорони засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів, робіт і послуг; недобросовісної конкуренції; інформаційної, зовнішньоекономічної, рекламної, фінансової діяльності (Коротун, 2019: 174–177).
З позицій впливу на темпи, масштаби та характер розвитку національної економіки, на характеристики
економічного зростання у країні із загального числа результатів науково-технічної та творчої діяльності най146
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більшої уваги заслуговують об’єкти промислової власності, об’єкти патентного права. Вони здатні якісно
змінити матеріально-технічну базу виробництва, модернізувати апаратне забезпечення та підвищити споживчі властивості продукту.
Склад об’єктів патентного права дещо менший, ніж склад результатів інтелектуальної діяльності у промисловості. Це винаходи, корисні моделі, промислові зразки, пов’язані з комерційною таємницею.
Об’єктами патентних прав є результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, що відповідають встановленим Цивільним кодексом України вимогам до винаходів і корисних моделей; результати
інтелектуальної діяльності у сфері художнього конструювання, які відповідають встановленим вимогам до
промислових зразків.
Як винаходи охороняється технічне рішення в будь-якій галузі, що належить до продукту або способу.
Винаходу надається правова охорона, якщо він: є новим, невідомим із рівня техніки; має винахідницький
рівень, для фахівця явно не випливає з рівня техніки, що включає відомості, які стали загальнодоступними
до дати пріоритету винаходу; промислово придатний, може бути використаний у промисловості, сільському
господарстві, в інших галузях економіки або у соціальній сфері.
Як корисна модель охороняється технічне рішення, що стосується пристрою. Умовами надання правової охорони корисної моделі виступають: новизна, яка припускає, що сукупність істотних ознак не відома
з рівня техніки, який включає опубліковані відомості про засоби такого призначення, як заявлена корисна
модель, відомості про використання в Україні, якщо такі відомості стали загальнодоступними до дати пріоритету корисної моделі; промислова придатність.
Як промисловий зразок охороняється художньо-конструкторське рішення виробу промислового або кустарно-ремісничого виробництва, що визначає зовнішній вигляд. Промисловому зразку надається правова
охорона, якщо за істотними ознаками він є новим і оригінальним. До істотних ознак промислового зразка
належать ознаки, які визначають естетичні або ергономічні особливості зовнішнього вигляду виробу.
Промисловий зразок є новим, якщо сукупність суттєвих ознак, відображених на зображеннях виробу
та наведених у переліку суттєвих ознак промислового зразка, не відома з відомостей, що стали загальнодоступними до дати пріоритету промислового зразка. Промисловий зразок є оригінальним, якщо істотні ознаки
зумовлені творчим характером особливостей виробу.
За умов реформування національної економіки та форсованого інноваційного розвитку особливо актуальними стають питання регулювання відносин із приводу комерційної таємниці.
Згідно з Цивільним кодексом України комерційною таємницею (ноу-хау) визнаються відомості будьякого характеру, в т. ч. відомості про результати інтелектуальної діяльності у науково-технічній сфері, відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або потенційну комерційну цінність,
невідомі третім особам, до яких у третіх осіб немає вільного доступу на законній підставі та щодо яких
власником відомостей введений режим комерційної таємниці. Ноу-хау відносять до нетрадиційних об’єктів
інтелектуальної власності, що не захищені патентами виключного права (Цивільний кодекс України, 2003).
На думку Ю. Канарик і А. Марчук, проблема захисту ноу-хау повинна бути врахована патентним відомством України та прийнята законодавчими правовими нормативами (Канарик, Марчук, 2019: 114–119).
Власникові комерційної таємниці належить виключне право використання способом, що не суперечить закону, в т. ч. при виготовленні виробів і реалізації економічних і організаційних рішень. Власник комерційної таємниці може розпоряджатися зазначеним винятковим правом. Особа, що стала сумлінно та незалежно від інших
власників комерційної таємниці власником відомостей, які становлять зміст комерційної таємниці, що охороняється, набуває самостійне виключне право на цю комерційну таємницю. Виключне право на комерційну таємницю діє доти, поки зберігається конфіденційність відомостей, які становлять зміст. З моменту втрати конфіденційності відповідних відомостей виключне право на комерційну таємницю припиняється у всіх правовласників.
На думку А. Митник, О. Мороз (Митник, Мороз, 2019: 42–46) і О. Кравченка, питання захисту комерційної таємниці регулюються нормативно-правовими актами, що належать до різних галузей права, тож
необхідне ухвалення Закону «Про комерційну таємницю» (Кравченко, 2019: 23).
Націленість економіки на інноваційний шлях розвитку значною мірою визначає значимість такого результату інтелектуальної діяльності, як раціоналізаторські пропозиції. Вони не мають ознаки патентоспроможності, але поряд із винаходами та корисними моделями відіграють роль в удосконаленні застосовуваної
техніки та технологій, хоча не мають патентного захисту.
Раціоналізаторські пропозиції є масовим об’єктом технічної творчості. За їх допомогою вносяться удосконалення в технічні рішення, здійснюється модернізація обладнання та пристосування до конкретних
умов виробництва, усуваються помилки конструкторів і проектувальників. Раціоналізаторська пропозиція –
технічна, організаційна чи управлінська пропозиція, нова та корисна для підприємства. До ознак цих пропозиції відносять: конкретність, новизну, корисність.
На думку Є. Булат, одним із чинників, який гальмує вдосконалення правової охорони інтелектуальної
власності, є відсутність єдиного підходу до охорони об’єктів інтелектуальної власності. Вважаємо за необхідне розповсюдити правову охорону на такі результати інтелектуальної діяльності, як бізнес-методи, раціоналізаторські пропозиції, наукові відкриття, інші об’єкти творчої діяльності, які містять охороноздатні ознаки (Булат, 2019: 42–44).
До складу інтелектуальної власності поряд з об’єктами авторських і патентних прав входять засоби
індивідуалізації продукції та юридичних осіб у вигляді фірмового найменування, товарного знака, знака
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обслуговування, місця походження продукції. Значимість цього виду інтелектуальної власності відіграє
велику роль у ринковому успіху підприємства, впливаючи на основні характеристики споживчого вибору,
на формування вподобань суб’єктів ринкового попиту. Засоби індивідуалізації є важливим активом багатьох
компаній, відповідно об’єктом конкурентної боротьби, що вимагає всебічного захисту.
Одним із поширених засобів індивідуалізації є товарний знак, для сервісних організацій – знак обслуговування. Його сутність і практика використання пов’язана із поняттям марки або бренду, виступаючи як
особливий символ відповідальності виробника або продавця продукції.
Як зазначає О. Коротун, досліджуючи адміністративно-правове регулювання охорони засобів індивідуалізації учасників господарського обороту та послуг, спеціальними нормативними актами правоохоронного
механізму у цій галузі є Закони України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону
прав на зазначення походження». Суттєвий вплив на правову охорону засобів індивідуалізації мають норми
Цивільного та Господарського кодексів України (Коротун, 2019: 151–155).
Марка має вартість, є нематеріальним активом правовласника. Подеколи вартість марки порівнянна
з величиною річного обсягу продажів великих транснаціональних компаній, що виробляють товари народного споживання та регулярно проводять глобальні рекламні кампанії, які збільшують вартість бренду.
Сформована практика господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності у формі об’єктів
промислової власності та засобів індивідуалізації продукції передбачає, що власник інтелектуальної власності може розпорядитися винятковим правом способом, який не суперечить закону та суті виняткового права. Серед можливих варіантів розпорядження: передача іншій особі за договором про відчуження виключного права; надання іншій особі права використання відповідних результатів інтелектуальної діяльності або
засоби індивідуалізації у встановлених ліцензійним договором межах.
Власнику патента на об’єкти промислової власності належить виключне право на використання охоронюваних патентом результатів науково-технічної діяльності: винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Зазначене право включає можливість заборонити використання цих об’єктів патентного права
іншим особам. Використання результатів інтелектуальної праці передбачає введення у господарський оборот продукту, створеного із застосуванням винаходу, корисної моделі або промислового зразка, застосування
способу, що охороняється патентом на винахід.
Виготовленням визнається виробництво продукту для комерційних цілей, навіть якщо сам продукт тимчасово не реалізується, а, наприклад, складується для подальшого продажу. Немає значення, де відбувається
продаж – у країні або за кордоном. Застосуванням продукту вважаються всі випадки виробничого використання в комерційних цілях.
Зберігання продукту, зокрема його накопичення для подальшого пуску в обіг, розглядається як використання запатентованого об’єкта. Пропонування для продажу є рекламою продукту, яка може виражатися
у публічній демонстрації у торговельних залах, на вітринах, у рекламних кліпах, у проспектах, каталогах. Під продажем розуміється комерційна діяльність із реалізації запатентованого продукту, яка має форму
цивільно-правового договору купівлі-продажу. Перераховані дії не вичерпують всі випадки введення в господарський обіг запатентованого продукту. Це може виражатися в іншому використанні продукту, зокрема
в технічному обслуговуванні, ремонті, оренді, лізингу.
Всі зазначені дії щодо запатентованого продукту можуть здійснюватися лише власником патенту, що
виражає позитивну сторону виняткового права на використання розробки. Власник патенту може обрати
допустиму законом форму підприємницької діяльності для організації використання науково-технічного
рішення, має право виступити як фізична особа-підприємець, стати засновником підприємства, внести право на об’єкт промислової власності як внесок до статутного фонду створюваної або діючої юридичної особи.
На думку К. Панасюк, Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» не містять ні переліку порушень, ні визначення понять окремих порушень
патентних прав, що можна вважати недоліком законодавчої техніки щодо регулювання вказаних відносин
(Панасюк, 2019: 57–60).
Активізація інноваційної діяльності дозволить поступово забезпечити соціально-економічну стабільність, підвищити рівень і якість життя населення та створити умови для формування економіки знань (Захарова, Барбанова, 2019: 53–63).
В основі таких зрушень має лежати не лише досконала нормативно-правова база інноваційної діяльності,
належна правова охорона та правовий захист прав інтелектуальної власності, а й відповідний механізм їх практичної реалізації. Важливість суспільних відносин зумовлює необхідність регулювання нормативно-правовими актами, що володіють більшою юридичною силою, ніж підзаконні акти (Бортник, Єсімов, 2020: 64–71).
Підзаконні правові акти мають прийматися для розвитку законів і можуть закріплювати процедурні особливості інноваційної діяльності й окремі аспекти деталізації законодавства щодо правової охорони та правого захисту інтелектуальної власності.
Висновки. Однією з актуальних цілей макроекономічної політики держави є подолання технологічного відставання країни від світових інноваційних лідерів та інтеграція у європейський економічний простір.
Україна є повноправною учасницею міжнародних економічних відносин і невід’ємною складовою частиною
економічної системи Європи. Наука та високі технології інтернаціональні за своєю природою, хоча внесок
кожної країни у глобальний науковий потенціал унікальний. Сьогодні наука у Європейському Союзі розглядається в системі «наука – інновації – реальна економіка». Головним двигуном у просуванні у цьому ланцюжку
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є інтелектуальна власність, її охорона та захист, регулювання передачі прав і комерціалізації. Ці процеси стикаються з рядом об’єктивних і суб’єктивних труднощів. Зокрема, процес комерціалізації нововведень – порівняно новий вид діяльності, що підтверджує актуальну необхідність управлінського впливу держави на інноваційні процеси у країні. Один із дієвих засобів – державна політика інновацій, спрямована на створення ефективної
національної інноваційної системи, здатної до генерування нового знання та подальшого його перетворення на
продукцію з високою споживчою цінністю. Удосконалення законодавства про інноваційну діяльність та інтелектуальну власність є заходом підвищення ефективності національної економіки.
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4.
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INSTYTUT AKT ADMINISTRACYJNYCH: PRZEGLĄD HISTORYCZNO-PRAWNY
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Adnotacja. Celem niniejszego badania jest przeprowadzenie retrospektywnego badania nad powstaniem instytucji
aktu administracyjnego jako instytucji prawnej. Osiągnięcie celu tego artykułu wymaga zastosowania całości ogólnych
i specjalnych metod wiedzy naukowej, w szczególności metody dialektycznej, metody historyczno-prawnej, metody
porównawczej nauki prawnej, co pozwoliło wyjaśnić ewolucję myśli prawnej dotyczącej istoty i znaczenia aktu
administracyjnego jako kategorii administracyjno-prawnej w badaniach polityczno-prawnych przedstawicieli prawa
krajowego i światowego. W toku przeprowadzonych badań ustalono, że przedrewolucyjny etap kształtowania się doktryny
aktu administracyjnego w ramach ukraińskiej nauki prawa administracyjnego charakteryzuje się obecnością kilku podejść
do zrozumienia badanego zjawiska. Pomimo faktu, że akt administracyjny nie istniał jako zjawisko prawne w krajowej
nauce przedrewolucyjnej, w teorii administracyjno-prawnej opracowano dwa główne punkty widzenia na to zjawisko:
poprzez określenie charakteru zarządzeń pochodzących od władzy wykonawczej, jako administracyjne i poprzez próby
określenia konkretnych cech aktu administracyjno-prawnego, jego formalnych i materialnych aspektów. Stwierdzono,
że pomimo ścisłego związku z ówczesną niemiecką nauką administracyjno-prawną, w krajowej sferze badań nad aktem
administracyjnym nie obserwuje się bezpośredniego zapożyczenia myśli naukowej; badacze wybierają własną ścieżkę,
proponując autorskie konstrukcje teoretyczne w polemice naukowej.
Słowa kluczowe: akt administracyjny, przedmiot nauk administracyjnych, podejścia naukowe, cechy, badanie
retrospektywne, orzecznictwo.

INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE ACT: HISTORICAL AND LEGAL REVIEW
OF SCIENTIFIC RESEARCH (XVIII – EARLY XX CENTURY)
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Summary. The purpose of this study is to conduct a retrospective study of the formation of the institution
of an administrative act as a legal institution. Achieving the purpose of this article requires the use of a set of general
and special methods of scientific knowledge, in particular, the dialectical method, historical and legal method,
the method of comparative law, which allowed to clarify the evolution of legal thought on the nature and significance
of administrative act as an administrative legal category. political and legal research of representatives of national and world
jurisprudence. In the course of the research it was established that the pre-revolutionary stage of formation of the doctrine
of administrative act within the Ukrainian science of administrative law is characterized by the presence of several
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approaches to understanding the phenomenon under study. Despite the fact that the administrative act did not exist as
a legal phenomenon in the domestic pre-revolutionary science, in administrative law theory developed two main views on
this phenomenon: by determining the nature of orders issued by the executive as administrative and by trying to identify
specific features administrative and legal act, its formal and material aspects. Conclusion. It is concluded that despite
the close connection with the then German administrative law, in the domestic sphere of research of the administrative act
there is no direct borrowing of scientific thought; researchers choose their own path, proposing the author’s theoretical
constructions in scientific controversy with each other.
Key words: administrative act, subject of administrative science, scientific approaches, features, retrospective
research, jurisprudence.

ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО АКТА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (XVIII – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Олена Мілієнко
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Milienko@gmail.com
Анотація. Метою статті є здійснення ретроспективного дослідження становлення інституту адміністративного акта як правового інституту. Досягнення мети вимагає застосування сукупності сукупність загальних і спеціальних методів наукового пізнання, таких як діалектичний, історико-правовий, метод порівняльного правознавства, що дало змогу з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо сутності та значення адміністративного акта як
адміністративно-правової категорії в політико-правових дослідженнях представників національної та всесвітньої
юриспруденції. Встановлено, що дореволюційний етап становлення доктрини адміністративного акта в межах
української науки адміністративного права характеризується наявністю декількох підходів до розуміння досліджуваного явища. Незважаючи на те, що адміністративного акта не існувало як юридичного явища у вітчизняній дореволюційній науці, в адміністративно-правовій теорії було вироблено два основні погляди на це явище:
через визначення характеру розпоряджень, які виходили від виконавчої влади, як адміністративних і через спроби
визначення конкретних рис адміністративно-правового акта, формальних і матеріальних його аспектів. Зроблено
висновок, що, попри тісний зв’язок із тогочасною німецькою адміністративно-правовою наукою, у вітчизняній
сфері дослідження адміністративного акта не спостерігається прямого запозичення наукової думки; дослідники
обирають власний шлях, пропонуючи авторські теоретичні конструкції в науковій полеміці.
Ключові слова: адміністративний акт, предмет адміністративної науки, наукові підходи, особливості,
ретроспективне дослідження, юриспруденція.

Вступ. Перш ніж перейти безпосередньо до ретроспективного розгляду розвитку правової думки про
адміністративні акти, зупинимося на меті історіографії у правових дослідженнях взагалі. Як відомо, історіографічні дослідження мають констатуючий, а не аналітичний характер (Костицький, 2015: 14), в чому відбивається специфіка історичної гносеології. І тут слід поставити запитання, чи ми збагатимо пізнавальний
арсенал науки адміністративного права, якщо вкотре напишемо, що якийсь конкретний вчений у якомусь
конкретному році запропонував таке чи інше визначення адміністративного акта. Можливо, нам потрібна
інша оптика, за допомогою якої можна розгледіти певні закономірності й евристичні тенденції наукового
тлумачення адміністративного акта в різні часи.
Основна частина. Отже, метою дослідження є здійснення ретроспективного дослідження становлення
інституту адміністративного акта як правового інституту.
Методи дослідження. Досягнення мети статті вимагає застосування сукупності сукупність загальних
і спеціальних методів наукового пізнання, таких як діалектичний, історико-правовий, метод порівняльного
правознавства, що дало змогу з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо сутності та значення адміністративного акта як адміністративно-правової категорії в політико-правових дослідженнях представників національної та всесвітньої юриспруденції.
1. Місце та значення адміністративного акта як підстави виникнення, зміни та припинення публічно-владних правовідносин
Спрямованість українського суспільства стати частиною європейської спільноти вимагає від вітчизняних
представників науки адміністративного права зосередженості на теоретико-методологічній складовій частині наукового простору, адже досвід проведення адміністративних реформ у країнах Центральної та Східної
Європи, котрі вже вступили до Європейського Союзу, засвідчує необхідність переосмислення принципів,
ідей, інститутів і усталених категорій національного адміністративного права, а також аналізу принципів,
інститутів, ідей і категорій, які підлягають імплементації у вітчизняну адміністративно-правову систему.
Подібна аналітична робота становитиме внесок учених-адміністративістів у досягнення стратегічної мети
нашої держави – набуття Україною статусу повноправного члена Європейського Союзу.
Серед найбільш важливих адміністративно-правових категорій особливе місце належить поняттю адміністративного акта. У минулому воно слугувало предметом активного інтересу європейської адміністративно© Knowledge, Education, Law, Management
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правової науки, оскільки саме з адміністративним актом як юридичним феноменом були пов’язані як фундаментальні теоретичні міркування у цій галузі, так і практичні вимоги громадян до держави та її органів щодо
залежності дій адміністрації від законів і можливості контролювати правомірність зазначених владних дій за
допомогою незалежних інстанцій, для чого необхідна була формалізація процедури закріплення цих рішень
у конкретному документі – акті. Нормативне оформлення адміністративного акта слугувало меті створення
високого ступеня правового захисту на випадок оскарження адміністративного акта (Квоста, 2016: 20).
Іншими словами, тут ідеться про важливу роль адміністративного акта у справі встановлення законності
як одного з найважливіших принципів здійснення адміністративно-правової діяльності.
2. Становлення ідеї адміністративного акта: зарубіжний досвід
За словами істориків права, на початку ХІХ ст. обмеження органів та осіб державного управління правовими рамками було виражено досить слабо; це можна визнати однією з характерних рис тогочасного адміністративного права, однак протягом століття це обмеження правом поступово посилювалося, що зрештою
зумовило визнання й торжество принципу правової держави (Німеччина), принципу верховенства закону
(Велика Британія), принципу законності (Франція). У цьому й полягала первинна мета адміністративного
права: стримувати можливості органів виконавчої влади в межах допустимих правових рамок, щоб у такий
спосіб захистити громадян від зловживання цими можливостями (Фароман, 2012: 325). Досягнення цієї
мети стало реальністю передусім завдяки інституту адміністративного акта.
Додати аналітичної роботи до історіографічної констатації, на нашу думку, можна за допомогою підходу
М.В. Костицького, котрий пропонує розглядати історичні форми досліджуваних явищ крізь призму триєдиної структури загального, особливого, одиничного (Костицький, 2015: 14). Одиницею, первісною клітинкою
історіографічного пізнання в нашому випадку виступатиме розуміння адміністративного акта, загальний розвиток науки адміністративного права на той момент буде рівнем особливого, а характеристики об’єктивної
соціальної дійсності, тобто соціокультурні умови, за яких відбувалося пізнання, становитиме елемент загального. Таким чином, у нашій історично-аналітичній ретроспекції ми намагатимемося простежити, як розвиток і ускладнення соціальних відносин зумовлюють приріст правового знання у сфері публічного управління,
а конкретно – у сфері теоретичного осмислення адміністративного акта як інструменту публічного управління.
3. Ретроспективна характеристика наукових підходів до розуміння адміністративного акта: вітчизняний досвід
Як уже зазначалося, розвиток науки адміністративного права на українських теренах (тобто на землях
у складі Російської імперії та Австро-Угорщини) було розпочато на зламі ХІХ і ХХ ст.; головним прикладом
і орієнтиром була німецька адміністративно-правова доктрина, в межах якої, як було встановлено, й зародилася концепція адміністративного акта (Томтосов, 2020: 7). Тому праці дореволюційних дослідників, які
вплинули на подальший розвиток адміністративно-правової науки в Україні, методологічно спиралися на
здобутки західних сусідів.
Як це досить часто буває в історії науки, явище, що нею фіксується, не одразу отримує загальноприйняту
назву; інакше кажучи, один і той самий феномен хронологічно може мати різні номени – найменування. Це
цілком справедливо й щодо адміністративних актів як продукту виконавчої влади; синонімічними в межах
нашого дослідження можна вважати такі терміни, як «правовий акт управління», «адміністративно-правовий акт», «акт органу виконавчої влади», «акт публічного адміністрування» тощо. Так, перші спроби наукового аналізу рішень органів виконавчої влади були здійснені ще в рамах науки поліцейського права. Мається
на увазі праця І.Т. Тарасова «Нарис науки поліцейського права» (1879 р.), де серед іншого було розглянуто
адміністративні й поліцейські розпорядження та приписи. За висновками О.О. Мандюка, термін «приписи»,
який використовується в цій праці, фактично відповідає сучасному розумінню індивідуальних адміністративних актів (Мандюк, 2017: 11).
І.Т. Тарасов у зазначеній праці відбудовує систему відносин між різними правовими формами управління – законами, розпорядженнями, приписами. Вищою ланкою серед них є закони, що продукуються законодавчою владою; розпорядження, у свою чергу, походять від вищих органів виконавчої влади та призначені
для виконання управліннями та посадовими особами. Приписи ж видаються згаданими управліннями для
виконання розпоряджень і адресовані як підлеглим особам, так і безпосередньо громадянам. Таким чином,
між цими юридичними формами управління існує такий взаємозв’язок: розпорядження мають другорядну
юридичну силу порівняно із законом, не повинні йому суперечити та у разі колізії з ним втрачають свою
обов’язковість. У свою чергу, приписи співвідносяться з розпорядженнями в такий самий спосіб; будучи,
як і розпорядження, присвячені дозволам, наказам або заборонам чого-небудь у межах закону, приписи
завжди мають конкретне значення, що й відрізняє їх від розпоряджень (Тарасов, 1897: 64). Тобто, на думку
О.О. Мандюка, тут ми спостерігаємо первинний теоретичний розподіл адміністративних актів на нормативні (розпорядження) та індивідуальні (приписи), а також спробу І.Т. Тарасова встановити ієрархічну систему
адміністративно-правових джерел права (Мандюк: 2017: 12).
Взагалі дореволюційний період став часом активного становлення й формування вчення про адміністративний акт як адміністративно-правовий інститут. Серед учених, котрі зробили вагомий внесок у розвиток тогочасної адміністративно-правової теорії, слід назвати О.Ф. Євтихієва, А.І. Єлістратова, В.В. Івановського, М.М. Коркунова, М.І. Лазаревського. Осмислення адміністративних актів відбувалося на підставі
чинних правових форм управління, притаманних Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Так, існувало декілька форм, у яких видавалися імперські закони: уложення, устави, грамоти, положення,
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накази (інструкції), маніфести, укази, думки Державної Ради та доповіді, удостоєні Найвищого утвердження. Норм, що визначали би формальні вимоги до актів органів центрального управління, законодавство
Російської імперії не містило. Деякі з вищеназваних форм – устави, положення, накази (інструкції), укази, думки Державної Ради та доповіді, удостоєні Найвищого утвердження, – мали амбівалентний характер
і використовувалися як у законодавчій практиці, так і в нормотворчості органів управління, зокрема міністерств. Окремі правові форми – розпорядження, міністерські приписи, циркуляри – мали виключно підзаконний характер (Міхеєва, 2010: 56–57).
Наявна плутанина у розумінні правових форм управління вимагала упорядкування і привертала увагу
відомих юристів. У науковому співтоваристві були вироблені різні погляди на правову природу та призначення адміністративних актів. Для деяких дослідників адміністративні акти уявлялися цілісним феноменом,
без розподілу на нормативні та індивідуальні. Так, В.В. Івановський під правовими актами управління пропонував розуміти «державні норми, що виходять від адміністративних установ, на протилежність законодавчим і судовим, у такому вигляді, як виконання чи застосування закону» (Ивановский, 1911: 125). І нормативні, й індивідуальні акти В.В. Івановський називав розпорядженнями, наполягаючи на диференціації
розпоряджень адміністративних органів на закономірні, виконавчі та виняткові.
Так, закономірні розпорядження, за В.В. Івановським, видаються вищими адміністративними органами на
основі спеціально наданих законом повноважень і є найважливішою категорією розпоряджень, оскільки саме
вони визначають зміст і форму правовідносин, тобто майже дорівнюють законам, але видаються не законодавчими, а адміністративними органами. У свою чергу, виконавчі розпорядження видаються адміністративними
установами на виконання закону, не повинні йому суперечити чи виходити за його межі; виконавчі розпорядження можуть стосуватися або громадян, або самих адміністративних органів, визначаючи відповідно до
закону їхні права та порядок діяльності. Виняткові розпорядження, як видно з назви, видаються адміністративними органами у виняткових випадках: вони створюють нові права і кореспондуючі їм обов’язки, встановлюють те, що взагалі не передбачено законом, чи скасовують будь-які закони. Це тимчасові розпорядження,
які обов’язково рано чи пізно мають бути санкціоновані державною владою. Випадки видання таких розпоряджень, у міру можливості, повинні точно визначатися законом (Ивановский, 1911: 123–128).
Інший видатний дореволюційний правник, М.М. Коркунов, обрав для досліджуваного акта назву «виконавчий акт» і трактував його як правозастосувальний акт, спрямований на реалізацію положень закону. На думку
автора, окрім здійснення діяльності з виконання законів, уряд наділений правом за допомогою виконавчих
актів самостійно реалізовувати задачі державного управління, які не були відображені в законі. Для цього
у формі указів уряд може встановлювати загальні правила, у т. ч. юридичні норми (Коркунов, 1909: 223).
У праці «Указ і закон» М.М. Коркунов виводить значення адміністративного акта з необхідності демократичних перетворень у Російській імперії, які б мали збалансувати співвідношення адміністративного
акта із законом. Проводячи паралелі із західноєвропейською моделлю розподілу влади в державі, дослідник
зазначене співвідношення – законів та указів – розглядав у прямій залежності від розподілу компетенції між
законодавчою та виконавчою владою (Коркунов, 1894: 24).
Як легко помітити, у працях названих учених категорія адміністративних актів передусім спирається на
правовий феномен нормативного адміністративного акта. Інший підхід простежується у працях А.І. Єлістратова, котрий виділяв із загалу публічно-правових актів («актів управління» за термінологією дослідника) акти адміністративні, акти нормативні (укази) й акти юрисдикційні (судово-адміністративні). В основу
цієї класифікації автор поклав критерій юридичної функції, на виконання якої призначені конкретні акти.
Адміністративна функція, яку виконують адміністративні акти, полягає у встановленні, зміні чи припиненні
правових відносин чи статусів; адміністративними актами визнаються лише ті, що тягнуть за собою певні
юридичні наслідки (Елистратов, 1914: 153–155).
Велика кількість і різноманітність індивідуальних актів зумовили розробку О.Ф. Євтихієвим їхньої класифікації на підставі суб’єктів влади, уповноважених на прийняття цих актів. Окрім того, вчений у цій праці
зосередився на питанні розмежування двох принципово різних видів адміністративної діяльності: виконання позитивних завдань управління та розгляду публічно-правових спорів. Вважаємо за необхідне оговорити
цей аспект як окреме теоретичне надбання дослідника, адже, за його словами, у чинному тоді законодавстві
нормативних підстав для такого розподілу не було, оскільки обидва види діяльності виконувалися однією
й тією самою установою. Зазначене стосується і розподілу індивідуальних актів на судові та розпорядчі,
також здійсненого О.Ф. Євтихієвим (Евтихиев, 1911: 45–46).
Висновки. Таким чином, дореволюційний етап становлення доктрини адміністративного акта в межах
української науки адміністративного права характеризується наявністю декількох підходів до розуміння
досліджуваного явища. Незважаючи на те, що адміністративного акта не існувало як юридичного явища,
закріпленого законодавством Російської імперії, в адміністративно-правовій теорії було вироблено два
основні погляди на це явище: через визначення характеру розпоряджень, що виходили від виконавчої влади,
як адміністративних і через спроби визначення конкретних рис адміністративно-правового акта, формальних і матеріальних його аспектів. Це дозволяє зробити висновок, що, попри тісний зв’язок із тогочасною
німецькою адміністративно-правовою наукою, у вітчизняній сфері дослідження адміністративного акта не
спостерігається прямого запозичення наукової думки; дослідники обирають власний шлях, пропонуючи
авторські теоретичні конструкції в науковій полеміці.
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TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE PODSTAWY BADANIA UDZIAŁU ADWOKATA
W REALIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W POSTĘPOWANIU KARNYM
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Adnotacja. W artykule naukowym podkreślono teoretyczno-metodologiczne podstawy badania udziału adwokata
w realizacji współpracy międzynarodowej podczas postępowania karnego. Przegląd źródeł literackich wykazał,
że obecnie poszukiwania naukowe były prowadzone w dwóch kierunkach: po pierwsze, szereg badań dotyczyło
funkcjonowania Instytucji Adwokatury; po drugie, poszczególne prace poświęcone są zrozumieniu treści współpracy
międzynarodowej w postępowaniu karnym. Stwierdzono brak prac naukowych, które uwypukliłyby kwestie udziału
adwokata w realizacji współpracy międzynarodowej podczas postępowania karnego. Na rozwiązanie tego złożonego
problemu skierowano poszukiwania naukowe. Metodologię badania udziału adwokata w realizacji międzynarodowej
współpracy w postępowaniu karnym należy traktować jako system naukowych teoretycznych i praktycznych sposobów
osiągnięcia celu i zadań badania. Do tego systemu są przyciągane metody poznania naukowego, wykorzystano
teoretyczną i empiryczną bazę badawczą, rozwiązano cele i zadania pracy naukowej. W celu kompleksowej analizy
cech udziału adwokata we współpracy międzynarodowej podczas postępowania karnego uzasadnione jest zastosowanie
systemu ogólnych naukowych, specjalnych i konkretnie naukowych metod poznania, za pomocą których powstaje
aparat pojęciowy, ujawnia się specyfikę stosunków prawnych, z uwzględnieniem przepisów prawa międzynarodowego
i krajowego. Kierując się wymienionymi i innymi przepisami teoretyczno-metodologicznymi uważamy za konieczne
przeprowadzenie badań w celu ustalenia podstaw zaangażowania adwokata w realizację współpracy międzynarodowej
podczas postępowania karnego.
Słowa kluczowe: prawo do obrony, adwokatura, prawo międzynarodowe i krajowe, metodologia, metoda, poznanie.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF RESEARCH
ATTORNEY’S PARTICIPATION IN INTERNATIONAL COOPERATION
DURING CRIMINAL PROCEEDINGS
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Abstract. The scientific article highlights the theoretical and methodological principles of the study
of the participation of a lawyer in the implementation of international cooperation in criminal proceedings. A review
of literature sources showed that today scientific research has been carried out in two directions: first, a number
of studies related to the functioning of the bar; secondly, some works are devoted to the scientific understanding
of the content of international cooperation in criminal proceedings. It is stated that there are no scientific works
that would cover the issue of participation of a lawyer in the implementation of international cooperation in
criminal proceedings. Scientific research was aimed at solving this complex problem. The methodology of research
of the lawyer’s participation in the implementation of international cooperation in criminal proceedings should be
considered as a system of scientific theoretical and practical ways to achieve the goals and objectives of the study.
Methods of scientific cognition are involved in this system, the theoretical and empirical base of research is
used, the set purpose and tasks of scientific work are solved. For a comprehensive analysis of the peculiarities
of a lawyer’s participation in international cooperation in criminal proceedings, the use of a system of general,
special and specifically scientific methods of cognition is substantiated, by means of which the conceptual apparatus
is formed, It is guided by these and other theoretical and methodological provisions that we consider it necessary
to conduct research to determine the principles of participation of a lawyer in the implementation of international
cooperation in criminal proceedings.
Key words: right to defense, advocacy, international and national legislation, methodology, method, cognition.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УЧАСТІ АДВОКАТА
У ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Віолета Монастирська
аспірант кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології
Харківського національного університету внутрішніх справ (Харків, Україна)
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Анотація. У науковій статті висвітлені теоретико-методологічні засади дослідження участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Огляд літературних джерел продемонстрував, що сьогодні наукові пошуки здійснювалися у двох напрямах: по-перше, низка досліджень стосувалися
функціонування інституту адвокатури; по-друге, окремі праці присвячені науковому осмисленню змісту міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Констатовано відсутність праць, які б висвітлювали
питання участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. На вирішення цього комплексного завдання був скерований науковий пошук. Методологію дослідження участі адвоката
у здійсненні міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні слід розглядати як систему наукових
теоретичних і практичних способів досягнення мети та завдань дослідження. До цієї системи залучаються методи
наукового пізнання, використовується теоретична й емпірична база дослідження, вирішуються поставлені мета
та завдання наукової праці. Для комплексного аналізу особливостей участі адвоката у здійсненні міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження обґрунтовано використання системи загальнонаукових, спеціальних і конкретнонаукових методів пізнання, за допомогою яких формується понятійний апарат, розкривається
специфіка правовідносин із урахуванням положень міжнародного та національного законодавства. Саме керуючись зазначеними та іншими теоретико-методологічними положеннями, вважаємо за необхідне дослідити визначення засад участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Ключові слова: право на захист, адвокатура, міжнародне та національне законодавство, методологія, метод,
пізнання.

Вступ. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Гарантований Конституцією України захист прав, свобод і законних інтересів
громадян покладається на державу та реалізується спеціально уповноваженими суб’єктами. До них належить і адвокатура – недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва
та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання
організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 р. (Про адвокатуру та адвокатську діяльність, 2012).
Увага до інституту міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні зумовлена збільшенням її кількісних показників і якісних різновидів (проведення процесуальних дій у порядку міжнародної
правової допомоги, видачі (екстрадиції) особи, кримінального провадження у порядку перейняття та ін.),
викликана необхідністю удосконалення нормативно-правової регламентації цього процесуального інституту, розробки практичних рекомендацій з метою ефективного правозастосування.
Водночас недостатня законодавча урегульованість участі адвоката у кримінальному провадженні під час
міжнародного співробітництва зумовлює необхідність наукових досліджень у цьому напрямі з метою формулювання пропозицій і рекомендацій законотворчого та правозастосовного характеру.
З’ясування окреслених питань обов’язковою передумовою передбачає формування належних теоретикометодологічних засад – підґрунтя подальшого дослідження питань участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Основна частина. Питання діяльності адвоката щодо забезпечення завдань кримінального провадження,
охорони прав і свобод людини були предметом наукового дослідження І.В. Гловюк, О.М. Дроздова, О.В. Капліної, В.Т. Маляренка, М.А. Погорецького, О.Ю. Татарова, Л.Д. Удалової, О.Г. Шило. Окремі аспекти міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні розкривалися у роботах О.А. Калганової, І.В. Лєшукової,
А.Г. Маланюка, П.Г. Назаренка, М.І. Пашковського, А.С. Сизоненка, Ю.М. Чорноус. Однак теоретично-методологічні, нормативно-правові засади, практичні питання участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження не були предметом окремого наукового дослідження.
Метою статті є формування теоретико-методологічних засад дослідження участі адвоката у здійсненні
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Результати. Належний правовий захист у кримінальному провадженні є обов’язковим елементом державного та суспільного розвитку, основою для формування демократичної правової держави та громадянського суспільства. Розбудова правової держави неможлива без дотримання гарантій захисту прав людини,
без забезпечення чіткого механізму функціонування такого інституту, як адвокатура.
Питання, які стосуються міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, традиційно привертають інтерес наукової спільноти через об’єктивні причини, пов’язані з необхідністю боротьби зі злочинністю, однак передусім увага звертається саме на діяльність сторони обвинувачення, розслідування
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міжнародних злочинів, злочинів міжнародного характеру чи інших злочинів із «міжнародними зв’язками»
(Чорноус, 2012). Діяльність сторони захисту за таких умов не досліджувалася.
Обов’язковою умовою комплексного дослідження наукової проблеми є аналіз наявних напрацювань,
висвітлення доробку вчених. Застосування такого підходу дає можливість побачити невирішені проблеми,
які залишилися поза увагою попередників.
Наукові праці вітчизняних вчених переважно стосувалися висвітлення загальних питань участі адвоката
у кримінальному провадженні.
Наприклад, це дисертація С.Л. Савицької «Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката»,
у якій авторкою обґрунтовано цікаву думку, що гарантії кримінально-процесуальної діяльності адвоката
перебувають у діалектичному зв’язку з гарантіями свободи виконання адвокатом функцій професійного
захисту, представництва та надання іншої правової допомоги. Захист адвоката пов’язаний із захистом інтересів особи, котрій він надає правову допомогу (Савицька, 2013).
Предмету нашого дослідження стосується монографічна праця В.В. Зуєва «Кримінальні процесуальні
гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження». Обґрунтовано,
що вказана група гарантій є системою, до складу якої входять гарантії прав і свобод особи, а також гарантії,
які стосуються організації процесу міжнародного співробітництва. Досліджено умови оскарження процесуальних рішень, дій і бездіяльності органів державної влади, а також окремих посадових осіб, пов’язаних із
міжнародним співробітництвом, із наданням міжнародної правої допомоги й екстрадиції під час кримінального провадження. Розкриваються проблемні питання залучення до процесуальних дій адвокатів іноземних
держав у порядку міжнародної правової допомоги (Зуєв, 2015).
Т.Б. Вільчик у дисертації «Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльноправовий аналіз законодавства країн Європейського союзу та України» на підставі кращого досвіду країн-членів Європейського союзу запропонував механізм забезпечення незалежності адвокатів, підвищення
гарантій їхньої захищеності, гарантування рівноправності сторін у судовому процесі та на стадії досудового
розслідування (Вільчик, 2016).
А.Б. Антонюк у своєму дослідженні «Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень» порушила питання удосконалення інституту екстрадиції, а саме
доповнила перелік документів, необхідних для формування клопотання про екстрадицію запитуваної особи
у ст. 575 КПК України копією письмового повідомлення про підозру особі та добровільності згоди підозрюваного, обвинуваченого на використання спрощеного порядку видачі особи запитуючій державі (Антонюк,
2016), однак діяльність адвоката у цьому процесі дослідила поверхово.
Заслуговують на увагу монографічні дослідження Є.В. Смирнова «Участь захисника в реалізації процесуальних прав підозрюваного (обвинуваченого) у кримінальному провадженні» (Смирнов, 2017),
О.М. Скрябіна «Захисник у кримінальному процесі України: нормативно-правове дослідження» (Скрябін,
2017), М.Г. Моторигіна «Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції» (Моторигін, 2018),
В.В. Єрохіна й О.О. Юхно «Захисник як учасник кримінального провадження» (Єрохін, Юхно, 2018),
А.М. Бірюкової «Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна модель у контексті процесів глобалізації» (Бірюкова, 2019) та ін.
Роботи перелічених та інших вчених насамперед стосувалися окремих питань участі захисника-адвоката у кримінальному провадженні у межах порівняльно-правового аналізу національного законодавства
із законодавством інших країн, однак низка актуальних проблем слідчої та судової практики так і не були
враховані. Залишилися невирішеними питання щодо форм залучення адвоката та його повноважень під час
міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.
Таким чином, дослідження участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження дає змогу дійти загального висновку про актуальність і підвищений науковий інтерес
до цієї проблематики (підтвердили 92,6% опитаних адвокатів). Водночас огляд літературних джерел демонструє, що пошуки науковців переважно спрямовувалися на вивчення місця та ролі інституту адвокатури
у кримінальному провадженні, етапів його становлення та розвитку, а окремі праці стосуються наукового осмислення сутності міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Без відповіді залишається широке коло питань, не вирішених у науці кримінального процесу: бракує осмислення цілісного
предмета пізнання щодо участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження, визначення повноважень адвоката та комплексу видів правової допомоги у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Саме на вирішення цих непростих завдань
скеровується науковий пошук у межах здійснюваного дослідження.
Звернемо увагу на методологію вивчення питань участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Наукове дослідження завжди є складним, і завдяки процесу
пізнання вибудовується певна концепція на основі відповідної методології, що передбачає вчення про структуру, логічну організацію, форми, застосування певних методів.
Як зазначають вчені, методологія – це сукупність методів (методика), які застосовуються для проведення
наукових досліджень, у т. ч. і на дисертаційному рівні, у межах певної науки, та які становлять її методологію (Крушельницька, 2006: 63–64).
Результати наукового дослідження визначаються поставленою метою і завданнями, а також безпосередньо конкретними застосовуваними засобами, методами та прийомами діяльності.
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Йдеться про те, що розробка методики вивчення ефективності правових категорій починається з виявлення можливих методів, тобто конкретних способів, спроможних дати позитивні результати в дослідженні
їхньої ефективності (Романюк, 2011: 486).
Вказаний методологічний підхід доцільно використати під час розробки проблем участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, однак методологію
не можна розглядати тільки як науково-дослідницький інструментарій. Методологія – це передусім теоретичне уявлення про саме явище та про можливості його вивчення з метою практичного вдосконалення
(Дніпров, 2016: 57), без чого ніяке практичне вдосконалення діяльності адвоката у кримінальному провадженні під час міжнародного співробітництва не має сенсу. Методологія для цього дослідження розглядається як сукупність наукових теоретичних і практичних способів досягнення мети та завдань роботи.
Її основу становитиме система, яка складається з якісно визначеного функціонального наповнення проведення дослідницької роботи (методів роботи), значної теоретичної (наукових і нормативних джерел) та емпіричної бази, правильного бачення результату, а також логічної структури побудови дослідження.
Сутність методології вивчення участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження становлять методи, застосування яких зумовлено специфікою окремих складників
предмета дослідження.
Слово «метод» походить від грецького metodos та означає «шлях дослідження, шлях пізнання, здійснення певної діяльності, вирішення певних задач». Метод характеризує, як саме, за допомогою яких способів,
засобів і прийомів це відбувається (Циппеліус, 2004: 10).
У сучасній науці склалася багаторівнева структура методології знання, згідно з якою методи наукового
пізнання за ступенем загальності та сфери застосування можуть бути поділені на: загальні (філософські) –
діють у всіх науках і на всіх етапах пізнання; загальнонаукові – застосовуються в гуманітарних, природничих і технічних науках; часткові – для певних наук (внутрішньо- та міждисциплінарні); спеціальні – для
однієї, конкретної (специфічної) науки (Зацерковний та ін., 2017: 74–75).
Така система методів є умовною, оскільки з розвитком пізнання метод може переходити з однієї групи
до іншої, тому підтримуємо думку науковців, котрі вважають, що у системі методів наукового пізнання
функціонують світоглядні принципи (які традиційно називаються всезагальним методом), загальнонаукові,
окремо-наукові та спеціальні методи (Котюк, 2008: 281).
Беззаперечно, застосування системи різних методів дає можливість досягти більш достовірних результатів, з’ясувати особливості участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а також повноважень адвоката, можливість застосування яких перебуває у прямому
взаємозв’язку із видами правової допомоги у здійсненні міжнародного співробітництва.
Отже, для комплексного аналізу особливостей участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва
під час кримінального провадження використовують широкий спектр загальнонаукових, спеціальних і конкретнонаукових методів пізнання, за допомогою яких формується понятійний апарат, розкривається специфіка
механізму правовідносин із урахуванням положень міжнародного та національного законодавства.
Зокрема, застосовуючи діалектичний метод, можна визначити розбіжності у процесуальній діяльності
адвоката, зрозуміти неузгодженості у реалізації повноважень у здійсненні міжнародного співробітництва.
Це пов’язано з тим, що діалектичний метод має власну структуру, яка охоплює принципи, закони, категорії, що відображають найзагальніші суттєві тенденції універсального процесу розвитку у будь-яких сферах
суспільного і державного життя Шемчушенко, 1998: 204). Як зазначено у науковій літературі, він розглядає
дійсність у русі, розвитку та суперечностях, є способом вирішення проблем, які тісно пов’язані з парністю та полярністю діалектичних категорій, шляхом встановлення протилежностей, аналізу й розмежування,
синтезу їх в одне ціле, розкриття становлення відповідних структур, специфічних тенденцій їх розвитку
(Булатов, 2002: 161).
Цей метод є найбільш значущим у процесі дослідження сутності інституту адвокатури у кримінальному провадженні у здійсненні міжнародного співробітництва. Він допомагає дослідити окреслені проблеми
у єдності їхнього соціального змісту та юридичної форми, сприяє системному аналізу повноважень адвоката у здійсненні міжнародної правової допомоги, а також підстав, процесуального порядку його залучення,
умов реалізації повноважень.
Використовуючи аналітичний метод, досліджуваний предмет розділяють на складники чи виокремлюють
ознаки предмета для вивчення їх окремо як частини єдиного цілого. Такий метод був використаний для з’ясування
значення понять «повноваження адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження», «форми участі у здійсненні міжнародного співробітництва», «види правової допомоги».
Визначаючи проблеми участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження, необхідно застосувати метод герменевтики, який ґрунтується на сукупності принципів і методів
тлумачення й інтерпретації текстів, що можуть мати форму як нормативно-правових, так і інших правових документів, наукових монографій, інших праць учених, і виконує функцію посередника між загальною й абстрактною
нормами та конкретними життєвими ситуаціями, до яких застосовують ці норми (Бутенко, 2016: 62).
Нині юридична герменевтика є самостійним методологічним напрямом, предметом якого є способи з’ясування,
роз’яснення змісту (тлумачення) та викладу правової норми (юридична техніка) (Головін, 2012: 45).
Під час дослідження завдяки герменевтичному методу здійснюється тлумачення норм, пов’язаних із
участю адвоката у виконанні окремих процесуальних дій, при видачі осіб, котрі вчинили кримінальне право158
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порушення, у кримінальному провадженні в порядку перейняття тощо та висловлення авторського бачення
змісту певних положень кримінального процесуального законодавства щодо реалізації повноважень адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Метод дедукції дає можливість за допомогою аналізу загальних положень і фактів дійти проміжних та окремих висновків. Оцінюючи участь адвоката залежно від виду міжнародно-правової допомоги чи форми міжнародного співробітництва, розкрито види допомоги, яку може надавати адвокат. Наприклад, у здійсненні екстрадиції – це захист, а при врученні документів – це залучення до проведення процесуальних дій тощо.
У свою чергу, індукція як метод дослідження передбачає з’ясування змісту діяльності від фактів до конкретних висновків. Наприклад, при дослідженні сутності процесуальних повноважень адвоката у здійсненні
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження розглянуто спочатку поняття та зміст
повноважень адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження,
а надалі з’ясовано характерні особливості такої діяльності за різних форм виразу.
Процес пізнання у розслідуванні здійснюється за допомогою методів аналізу та синтезу. Їх застосування
у кожній галузі знань має особливості, що визначаються співвідношенням загального діалектичного методу
та спеціальних методів галузевих наук. Завдяки цим методам досліджуються норми як чинного, так і міжнародного законодавства, рішення національних судів щодо забезпечення прав і законних інтересів осіб під
час виконання процесуальних дій у рамках міжнародного співробітництва, аналізуються рішення Європейського суду з прав людини.
До методів наукового пізнання, які мають подвійне призначення для застосування на емпіричному та теоретичному рівнях дослідження, належать: аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання й абстрагування.
За допомогою методу абстрагування формується ідеальний образ реальності. Наприклад, вивчаючи в межах
предмету дослідження процесуальні повноваження адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва
під час кримінального провадження, ми вимушені, абстрагуючись від його важливих ознак, концентрувати
свою увагу на діяльності конкретних уповноважених суб’єктів: центральних і компетентних органів України на надання міжнародної правової допомоги, слідчого, прокурора, слідчого судді.
Загальнонаукові методи дослідження є своєрідною проміжною ланкою між філософією та фундаментальними теоретико-методологічними положеннями спеціальних наук. Згідно із загальнонауковими поняттями
та концепціями формуються відповідні методи та принципи пізнання, що забезпечують зв’язок та оптимальну взаємодію філософії зі спеціальними науковими знаннями та методами.
Історико-правовий метод застосовується для вивчення історичного розвитку інституту адвокатури
та виявлення основних закономірностей і випадковостей його розвитку, визначення тенденцій і шляхів
оновлення. Метою цього методу є дослідження специфіки правового явища у ретроспективі, зокрема під час
з’ясування становлення і розвитку інституту адвокатури, повноважень адвоката у здійсненні міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження. Оскільки адвокатура існує у певній формі та із властивими їй повноваженнями завдяки суспільному ладу, відповідно до історичних умов, економічних відносин, у яких вона існує, важливим є дослідження виникнення сучасних особливостей діяльності адвокатури
в історичному контексті.
Наступним методом є системно-структурний, який ми застосовуємо з метою дослідження проблем участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Це дає можливість проаналізувати як структуру процесуальних повноважень адвоката під час міжнародного співробітництва, так і процесуальну діяльність уповноважених осіб, визначити зв’язки, дослідити відносини, що
виникають у цій сфері, виокремити норми законодавства, у яких регламентовані повноваження адвоката
у кримінальному провадженні під час надання міжнародної допомоги.
Базовий метод методології – порівняльно-правовий – забезпечує врахування як позитивного, так і негативного досвіду іноземних держав шляхом аналізу історичного досвіду участі адвоката у кримінальному
провадженні. Підлягають порівнянню міжнародно-правові акти, кримінальне процесуальне законодавство
України та іноземних країн, які визначають повноваження адвоката під час міжнародного співробітництва
у кримінальному провадженні. Вивчення практичного досвіду функціонування означеного інституту в іноземних країнах створило умови для розроблення пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства та правозастосовної практики. Використання порівняльно-правового методу дає можливість дослідити
шляхи адаптації законодавства України до кращих зразків законодавства іноземних держав.
Спеціально-наукові методи визначаються передусім специфічним характером предмета й об’єкта дослідження певної науки, її теоретичними принципами, що зумовлюють використання особливих методів, які
випливають із того чи іншого розуміння сутності її об’єкта. Спеціально-наукову методологію найчастіше
визначають як сукупність методів, принципів і прийомів дослідження, котрі використовуються у тій чи іншій
галузі знань (науці). До такого методу можемо віднести спеціально-юридичний, завдяки якому здійснюється
юридичний аналіз норм законодавства України із практикою їхнього застосування в частині з’ясування прогалин і суперечностей у нормативних актах і формулювання пропозицій з удосконалення реалізації повноважень адвоката під час міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.
Висновки. Огляд літературних джерел продемонстрував, що сьогодні наукові пошуки здійснювалися
у двох напрямах: по-перше, низка досліджень стосувалася функціонування інституту адвокатури; по-друге,
окремі праці присвячені науковому осмисленню змісту міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Констатовано відсутність наукових праць, які б висвітлювали питання участі адвоката
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у здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. На вирішення цього комплексного завдання був скерований науковий пошук.
Методологію дослідження участі адвоката у здійсненні міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні слід розглядати як систему наукових теоретичних і практичних способів досягнення мети
та завдань дослідження. До цієї системи залучаються методи наукового пізнання, використовується теоретична й емпірична база дослідження, вирішуються поставлені мета та завдання наукової праці. Проаналізувавши методи дослідження, можна дійти висновку щодо неможливості та недоцільності обрання одного
головного методу. Лише у своїй сукупності, взаємозв’язку та взаємодоповненні обрані методи допоможуть
досягти об’єктивності під час вирішення обраних мети та завдань дослідження.
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Adnotacja. W artykule omówiono cechy wydzierżawienia gruntów rolnych będących własnością publiczną na Ukrainie
i w Polsce. W szczególności porównuje się wymagania prawne i ograniczenia obu krajów, a także praktykę ich wdrażania.
Istotne jest porównanie właśnie tych dwóch krajów, ponieważ są one najbliższymi sąsiadami terytorialnie
a doświadczenie Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest bardzo cenne dla Ukrainy. Przez długi
czas na Ukrainie obowiązywało moratorium na sprzedaż gruntów rolnych, a zatem rynek gruntów dopiero zaczął się
kształtować. Z zastrzeżeniem niemożności sprzedaży gruntów rolnych, nie można było mówić o odpowiednich cenach
dzierżawy tych gruntów, więc wszyscy właściciele, w tym państwo, nie przestrzegali znacznej ilości środków. Biorąc
pod uwagę, że dzierżawa gruntów na Ukrainie dopiero niedawno zaczęła być przeprowadzana na konkurencyjnych
warunkach za pomocą przetargów, doświadczenie Agencji Nieruchomości Rolnych Polski w kwestii zapewnienia
warunków konkurencyjnych ma ogromne znaczenie dla Ukrainy.
Oprócz analizy stron umowy i ich statusu prawnego, w badaniu duży nacisk położono na kwestię formy i sposobu
zawierania umów najmu. Oprócz ogólnych pytań dotyczących praw i obowiązków stron wynikających z umowy, autor
zbadał kwestie dziedziczenia praw najemcy i podnajmu na podstawie przepisów Ukrainy i Polski.
Artykuł szczegółowo opisuje zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich dwóch lat na Ukrainie z wymogami regulacyjnymi
dotyczącymi dzierżawy gruntów i, co ważne, porównuje te wymagania z doświadczeniem Polski w kształtowaniu rynku ziemi.
Jako ogólny wniosek wskazano, że w procesie dzierżawy gruntów prawa państwa jako właściciela gruntów rolnych
w Polsce są chronione bardziej niż prawa najemców. Praktyka przetargów ze szczególnym określeniem wymagań
dotyczących kategorii najemców pozwala Państwu utrzymać określone kategorie osób, które będą korzystać z gruntów,
a następnie prowadzić skuteczną politykę gruntów i wdrażać decyzje rządowe w sprawach dotyczących gruntów. Pomimo
znacznego ryzyka na etapie wchodzenia w stosunki dzierżawcze, polscy najemcy gruntów publicznych są bardziej
chronieni w przyszłości. Ukraińscy najemcy w porównaniu z polskimi są narażeni na znaczne ryzyko na wszystkich
etapach swojej działalności. Wszystko to wskazuje na potrzebę zbadania pozytywnego doświadczenia Polski w kwestii
dzierżawy gruntów publicznych o przeznaczeniu rolnym i wprowadzenia go na Ukrainie, jednak biorąc pod uwagę realia
społeczne kraju, w którym powstaje tylko cywilizowany rynek ziemi.
Słowa kluczowe: własność publiczna, grunty rolne, umowa dzierżawy gruntu, przetarg, stan cywilnoprawny.
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Abstract. The article concerns the peculiarities of the lease of state-owned agricultural land in Ukraine and Poland. In particular,
the legal requirements and restrictions of both countries, as well as the practice of their implementation have been compared.
It is important to compare these two countries, as they are the closest neighbors territorially and the Polish experience
as a member of the European Union is very valuable for Ukraine. For a long time in Ukraine there was a moratorium
on the sale of agricultural land, and therefore the land market is just beginning to take shape. Given the impossibility
of selling agricultural land, it was not possible to talk about adequate prices for the lease of these lands, so all owners,
including the state did not receive a significant amount of money. Taking into consideration that the lease of land in
Ukraine has only recently begun to be carried out on a competitive basis through tenders, the experience of the Polish
Agricultural Property Agency in ensuring competitive conditions is of great importance for Ukraine.
The main goal of the author is to conduct a thorough comparative legal analysis of the processes of agricultural land
lease in Ukraine and Poland, the statement of problems that are present in this area of relations, and outline ways to solve
them. To achieve this goal it was necessary to address such issues as exploring the legal basis of land lease; identifying
landlords and tenants of land and investigating their legal status; analyzing the right to lease land, the transfer of such
a right, in particular inheritance and sublease; exploring the concept, form, conditions and procedure for concluding a lease
agreement; studying the regulatory requirements for the change, termination and renewal of the land lease agreement.
The article describes in detail the changes that have taken place in the last two years in Ukraine with the regulatory
requirements for land lease and, importantly, compares these requirements with the experience of Poland in the formation
of the land market.
The rights of the state as the owner of agricultural land in Poland are protected in the process of land lease more
than tenants. The practice of conducting tenders with specific requirements for the categories of tenants allows the state
to support certain categories of people who will use the land, and thus pursue an effective land policy and implement
government decisions on land issues. Despite the significant risks at the stage of entering into a lease relationship, Polish
tenants of state lands are more protected in the future. Compared to Polish tenants, Ukrainian tenants face significant risks
at all stages of their activities. All of the above suggests the need to study the positive experience of Poland in the lease
of state-owned agricultural land and its introduction in Ukraine, but taking into account the social realities of the country,
where only a civilized land market is formed.
Key words: state property, agricultural lands, land lease agreement, tender, civil status.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО
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Анотація. У статті розглядаються особливості передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення,
що перебувають у державній власності, в Україні та Польщі, зокрема порівнюються законодавчі вимоги й обмеження обох країн, а також практика їх втілення.
Актуальним є порівняння саме цих двох країн, оскільки вони є найближчими сусідами територіально, і польський
досвід як країни-члена Європейського Союзу дуже цінний для України. Довгий час в Україні діяв мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, а тому ринок землі лише почав формуватися. За умови неможливості
продажу землі сільськогосподарського призначення неможливо було говорити і про адекватні ціни на оренду вказаних
земель, тож усі власники, в т. ч. й держава, не доотримували значну кількість коштів. Оскільки передача в оренду
земель в Україні лише почала здійснюватися на конкурентних умовах за допомогою тендерів, досвід Агентства сільськогосподарського майна Польщі у питанні забезпечення конкурентних умов має велике значення для України.
Окрім аналізу сторін договору і їхнього правового статусу, в дослідженні велика увага приділена питанню
форми та порядку укладення договорів оренди, питанням спадкування прав орендаря та суборенди за законодавствами України та Польщі.
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У статті детально описуються зміни, що відбулися протягом останніх двох років в Україні із нормативними
вимогами щодо оренди землі, порівнюються ці вимоги із досвідом Польщі у формуванні ринку землі.
У Польщі у процесі оренди земель права держави як власника земель сільськогосподарського призначення
захищені більше, ніж орендарів. Практика проведення тендерів із конкретним вказуванням вимог до категорій
орендарів дозволяють державі підтримувати ті чи інші категорії осіб, які користуватимуться землями, та провадити ефективну земельну політику і втілювати урядові рішення у земельних питаннях. Попри значні ризики
на етапі вступу в орендні відносини, польські орендарі державних земель більш захищені. Українські орендарі
порівняно з польськими зіштовхуються зі значними ризиками на усіх етапах своєї діяльності. Все означене дозволяє стверджувати про необхідність вивчення позитивного досвіду Польщі в питанні оренди державних земель
сільськогосподарського призначення та запровадження його в Україні, проте з урахуванням суспільних реалій
країни, де лише формується цивілізований ринок землі.
Ключові слова: державна власність, землі сільськогосподарського призначення, договір оренди землі, тендер,
цивільно-правовий статус.

Вступ. Оренда землі як засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною
ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності (Закон України «Про оренду землі», 1998), має важливе значення для будь-якого землевласника. І якщо землевласником
є суб’єкт, що володіє 9 млн га землі, то оренда є чи не єдиним можливим та ефективним способом використання таких ресурсів із метою отримання прибутків.
На факт розпорядження правами власності на землю в Україні до 2020 р. мав значний вплив мораторій
на продаж земель сільськогосподарського призначення, адже за неможливості продавати землі говорити про
адекватні ціни на оренду не доводилося. 30 березня 2020 р. був прийнятий Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення»,
який скасував мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні із 1 липня 2021 р.
(Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», 2020). І хоча за нормами цього закону продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності все ж забороняється, свій вплив на орендні
відносини щодо державних земель цей закон справить саме через вплив на формування ціни оренди.
У Польщі землі сільськогосподарського призначення ще з 1991 р. не піддавалися жодному мораторію,
тож ринок землі формувався ще відтоді та сьогодні розцінюється як діючий та ефективний. Орендні відносини щодо таких земель також формуються на ринкових конкурентних засадах. Так, станом на 30 вересня
2020 р. із 1 065,5 тис. га 78% площі, що залишаються у фонді сільськогосподарського майна Державної
казни Польщі, перебувають в оренді. Землі фонду сільськогосподарського майна Державного казначейства
здаються в оренду за тендером (переважно за обмеженими тендерами для окремих фермерів) або за не тендерною процедурою (у випадках, визначених Законом) (Zasób – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 2020).
Україна лише із 2008 р. сформувала вимогу щодо продажу земельних ділянок або прав на них (оренди,
суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах, а тому національний досвід є ще не настільки значним.
Це зумовлює необхідність вивчення практики іноземних країн зі сформованим ринком землі та пристосування
її до національних реалій. Досвід Польщі для нас є чи не найціннішим, оскільки ми є найближчими сусідами
географічно, нас пов’язують багато історичних подій, польських фермерів може цікавити оренда українських
земель сільськогосподарського призначення, і саме втілення їхнього досвіду може стати в нагоді нашим євроінтеграційним прагненням. У зв’язку із зазначеним дослідження особливостей передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, в контексті порівняльного аналізу
українського та польського нормативно-правового регулювання є актуальним і практично цінним.
Основною метою нашого дослідження є ґрунтовний порівняльно-правовий аналіз процесів передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення в Україні та Польщі, формування проблем у цій
сфері відносин, окреслення шляхів їх вирішення. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити
такі питання: дослідити правові засади оренди землі; визначити орендодавців та орендарів землі, дослідити їхній правовий статус; проаналізувати право оренди землі, перехід такого права, зокрема у спадщину
та суборенду; дослідити поняття, форму, умови та порядок укладення договору оренди; вивчити нормативні
вимоги щодо зміни, припинення та поновлення договору оренди землі.
Серед українських вчених, чиї дослідження стосувалися питань права державної власності на землю загалом та оренди землі зокрема, слід назвати таких як В.І. Андрейцев, О.Г. Бондар, А.П. Гетьман, В.К. Гуревський,
В.М. Єрмоленко, І.М. Заріцька, І.І. Каракаш, Т.Г. Ковальчук, І.О. Костяшкін, П.Ф. Кулинич, А.В. Луняченко,
Р.І. Марусенко, А.М. Мірошниченко, В.Л. Мунтян, В.В. Носік, О.О. Погрібний, В.Є. Рубаник, В.І. Семчик,
Н.І. Титова та ін. Серед іноземних вчених, які присвячували свої праці означеним питанням, слід відзначити
С.О. Боголюбова, Б.В. Єрофеєва, І.О. Іконицької, М.І. Козиря, Н.І. Краснова, О.І. Крассова, Д. . Мейера, О.М. Турубінера, К.П. Побєдоносцева, Й.А. Покровського, К.І. Скловского, Л.В. Щеннікової та ін. Попри значний внесок
зазначених вчених, питання оренди державних земель сільськогосподарського призначення не можна вважати абсолютно вивченим. За останні три роки в Україні оновилося законодавство щодо оренди, тож аналіз його
вимог, а також практики його впровадження вказує на поновлення актуальності обраної тематики дослідження.
Основна частина.
1. Дослідження правових засад оренди землі
Серед нормативних джерел України, які визначають можливість і порядок здійснення орендних відносин
щодо земель сільськогосподарського призначення, що належать державі, слід назвати:
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– Конституцію України 1996 р., яка у ст. 14 проголошує: «Право власності на землю гарантується. Це
право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до
закону» (Конституція України, 1996);
– Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р., що у ст. 84 встановлює право власності на землю
держави, а глава 21 передбачає основи продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах
(Земельний кодекс України, 2001);
– Закон України «Про оренду землі» від 06 жовтня 1998 р., який визначає порядок встановлення, зміни
та припинення орендних правовідносин щодо землі в Україні, а ст. 4 визначає орендодавців і вказує, зокрема, що «орендодавцями земельних ділянок, які перебувають у державній власності, є органи виконавчої
влади, котрі відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування» (Закон України
«Про оренду землі», 1998);
– Закон України від 05 грудня 2019 р. № 340-IX (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», 2019), яким вносяться зміни до низки законодавчих актів
України, у т. ч. Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі» в частині поновлення
договорів оренди землі, які починають діяти з 15 липня 2020 р. Вказаний закон спрямований протидіяти
рейдерству як вкрай негативному явищу, що, на жаль, має місце в Україні;
– низку підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на втілення норм законів у життя. Серед
них можна назвати Постанову Кабінету Міністрів України 3 березня 2004 р. № 220 (Постанова КМУ «Про
затвердження Типового договору оренди землі», 2004), Указ Президента України від 03 грудня 1999 р.
№ 1529/99 (Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного
сектора економіки», 1999) та ін.
Нормативно-правові акти Польщі досліджуватимемо у міру здійснення порівняльно-правового аналізу. Зазначимо тільки, що система права Польщі дуже схожа із системою права України через належність обох країн до
романо-германської правової сім’ї, а це полегшує можливість вивчення і застосування досвіду один одного.
2. Визначення орендодавців та орендарів землі та дослідження їхнього правового статусу
Як вказувалося вище, орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування
(Закон України «Про оренду землі», 1998). Із 1 січня 2013 р. органом виконавчої влади, що розпоряджається
землями сільськогосподарського призначення державної власності, визначено Державну службу України
з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) і її територіальні органи. За звітною інформацією з офіційного сайту Держгеокадастру, лише за 2019 рік ними здійснено 3 378 земельних торгів із продажу
прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. Розмір річної орендної плати становить за результатами торгів 211288,41083 тис. грн (Інформація про продаж прав оренди на
земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у 2019 р., 2019).
Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, котрим на підставі договору оренди належить право володіння та користування земельною ділянкою. Орендарями земельних ділянок можуть бути:
а) районні, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим і Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом;
б) сільські, селищні, міські, районні й обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах
повноважень, визначених законом;
в) громадяни та юридичні особи України, іноземці й особи без громадянства, іноземні юридичні особи,
міжнародні об’єднання й організації, а також іноземні держави (Закон України «Про оренду землі», 1998).
Тож, як бачимо, жодних обмежень щодо статусу чи громадянства орендарів законодавство України не містить. Вказане цілком відповідає міжнародним і європейським стандартам.
Правовий статус орендодавця й орендаря набувається з моменту укладення договору оренди, і в національній практиці є два законні шляхи укладення такого договору. Вибір шляху укладення впливає на права
й обов’язки обох сторін, що йдуть за укладенням такого договору.
Отож, згідно з нормами ст. 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, які
перебувають у державній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади
або органу місцевого самоврядування згідно з їхніми повноваженнями чи договору купівлі-продажу права
оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної
ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (Земельний кодекс України, 2001).
Варто відзначити, що пріоритетним вважається отримання права оренди через земельні торги, і лише
у виняткових випадках дозволяється передавати землі в оренду через рішення відповідного органу розпорядження землею. Таку пріоритетність підтверджує Закон (Закон України «Про внесення змін до Земельного
кодексу України щодо проведення земельних торгів», 2016), яким у ч. 2. ст. 124 значно скорочено кількість
випадків отримання землі за межами торгів.
Що стосується правового статусу орендодавця й орендаря, то вони встановлюються загальними нормами
цивільного законодавства, а особливі, котрі визначаються саме видом процедури, за якою передаватиметься
земля в оренду, проаналізуємо далі.
Отож, якщо потенційний орендатор хоче без земельних торгів отримати ділянку в оренду, то він має такі
зобов’язання, що передують укладенню договору:
– отримати рішення органу розпорядження земельною ділянкою про дозвіл на розробку документації із
землеустрою;
– розробити таку документацію та погодити її;
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– зареєструвати земельну ділянку в ДЗК;
– отримати рішення органу розпорядження земельною ділянкою про передачу земельної ділянки в оренду.
Вказані процедури доволі складні та тривалі, проте потенційний орендар може обрати саме ту вільну
ділянку, яка йому потрібна, й уникнути великої конкуренції на торгах.
У разі проведення торгів організатор земельного аукціону здійснює ці дії самостійно. Для орендодавців
це економить час, проте посилює конкуренцію і сприяє ціновій боротьбі за оренду конкретної ділянки.
Договір оренди у разі проведення торгів укладають за їхніми результатами безпосередньо в день проведення, а у разі рішення відповідного органу розпорядження землею договір укладається через два тижні із
дня отримання документації із землеустрою.
У Польщі державні землі сільськогосподарського призначення через Фонд сільськогосподарського майна
Державного казначейства здаються в оренду за тендером (переважно за обмеженими тендерами для окремих фермерів) або за не тендерною процедурою (у випадках, визначених Законом) (Majchrzak, 2012: 291).
Станом на 30 вересня 2020 р. 96,3% земель передані в оренду саме у тендерній процедурі. Звідси робимо
висновок, що польські державні землі майже стовідсотково передаються в оренду за тендерними процедурами, і це слід переймати Україні. Польський досвід у цьому питанні свідчить про достатній рівень захисту
інтересів держави та піклування про свою економічну безпеку. Ми вважаємо, що в державному бюджеті
України має закладатися достатня кількість коштів, щоб організатор торгів мав можливість здійснювати усі
необхідні процедури підготовки та землі більшою мірою виставлялися на земельні аукціони. Це мінімізує
корупційні ризики у процедурі передачі в оренду земель через рішення органу розпорядження, а також
дозволить формувати ціну оренди на конкурентних умовах.
Іще позитивним досвідом Польщі для запровадження в Україні є проведення тендерів для окремих категорій фермерів. Встановлення суб’єктних умов при проведенні тендерів є, на нашу думку, виправданим
обмеженням прав інших потенційних орендарів, адже таким чином держава може запроваджувати різні
урядові програми, підтримувати тих чи інших фермерів. Так, Агентство може передбачити, що в тендері
можуть брати участь лише:
− окремі фермери у значенні норм щодо формування системи сільського господарства, маючи намір
збільшити сімейне фермерське господарство, якщо вони мешкають у комуні, де знаходиться нерухомість,
виставлена на тендер, або в комуні, що межує з цією комуною, або
− особи із сільськогосподарською кваліфікацією, зазначеною у положеннях щодо формування аграрної
системи, котрі мають намір створити сімейне фермерське господарство у значенні цих положень, або працівники ліквідованих державних підприємств господарства сільськогосподарського підприємства, яке має
намір створити сімейне фермерське господарство, або
− фермери, котрі після 31 грудня 1991 р. продали Державному казначейству нерухоме майно, необхідне
для суспільних потреб, або
− члени сільськогосподарських виробничих кооперативів, що входять до складу держави, ліквідація або
банкрутство, маючи намір створити сімейне фермерське господарство, або
− репатріанти, які у значенні положень про репатріацію прибули до Республіки Польща не раніше, ніж
за 6 років до дати тендеру, або
− комерційні компанії, у яких 100% акцій належать працівникам ліквідованих державних сільськогосподарських підприємств (Majchrzak, 2012: 296–297).
В Україні такого обмеження немає, і торги проводяться для усіх категорій бажаючих, тож лише пропонування більшої ціни є визначальним для обрання орендаря. Це, можливо, і вигідно з позицій економічних
інтересів держави, проте не зовсім прийнятне для соціальної спрямованості державної власності. У зв’язку
із зазначеним пропонуємо земельні торги в Україні розділити на два види: 1 – загальні відкриті торги,
2 – для окремих категорій фермерів.
Перехід прав оренди в суборенду та передачу у спадщину також має важливе значення для нашого предмету дослідження.
Згідно з нормами п. 5 ст. 93 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у т. ч. продаватися на земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до
статутного капіталу власником земельної ділянки на строк до 50 років, крім випадків, визначених законом.
Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового
призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця (крім випадків,
визначених законом). Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення
щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду (Земельний кодекс України, 2001). Та вказані норми стосуються лише приватних земельних ділянок.
У Законі 161-XIV вказується, що «право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності
не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу,
крім передбачених ч. 2 цієї статті випадків» (Закон України «Про оренду землі», 1998). Тобто вказану норму
слід розглядати як загальну, а наявність чітко встановлених можливостей передачі – винятком. Польське
законодавство передбачає можливості спадкування та переуступки прав іншим особам із дозволу Агенства, а тому в цьому питанні правовий статус польських орендарів більш вигідний. Якщо особа вже пройшла конкурс, доводячи свою відповідність встановленим критеріям, то потім вона більш захищена та має
більше можливостей ефективного використання земель за призначенням. Вказаний досвід Польщі також
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пропонуємо запровадити в Україні та встановити норму навпаки: загальним правилом дозволити переуступку прав, а особливі винятки прописати й визнати забороненими. Таким чином можна було би полегшити
процедуру зміни орендаря, а інтереси держави були б достатньою мірою захищені.
3. Поняття, форма, умови та порядок укладення договору оренди
Поняття договору оренди землі не міститься в Земельному кодексі, а лише визначається ст. 13 Закону, яка
встановлює, що «договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати
орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства» (Закон України
«Про оренду землі», 1998). З цього визначення можемо дійти висновку, що це консенсуальна відплатна угода, яка породжує взаємні зобов’язання сторін.
Форма договору оренди – проста письмова, хоча за бажанням однієї зі сторін може бути з нотаріальним
посвідченням. Істотними умовами договору оренди землі є: об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); дата укладення та строк дії договору оренди; орендна плата із
зазначенням її розміру, індексації, способу й умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду
та відповідальності за її несплату. До речі, вимога щодо дати укладення та строку дії договору оренди була
запроваджена Законом (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», 2019), що привело до необхідності переукладення усіх чинних тоді договорів оренди.
Зокрема, Законом змінено процедуру переукладення договорів оренди – якщо до 15 липня 2020 р. продовження могло бути або автоматичне, або шляхом переукладення, то зараз – виключно із переукладенням.
Переважне право на укладення договору чинний орендар має, проте в разі недосягнення домовленості щодо
орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди
землі припиняється. Із цього випливає, що орендар змушений буде погодитися на запропоновані орендодавцем істотні умови договору, щоб не втратити пріоритетного права на оренду. Такий стан речей також вказує
на дисбаланс у правовому статусі орендодавця й орендаря та не сприяє ефективності проведення земельної
політики. Вважаємо за необхідне пропонувати скасування цитованої норми.
Цікавим є польський досвід і у питанні пріоритетного права орендаря за умови зміни істотних умов
договору. У вересні 2011 р. в Закон про управління сільськогосподарською власністю державного казначейства були внесені поправки. Ці зміни надали Агентству сільськогосподарської власності (сьогодні –
Національному центру підтримки сільського господарства) можливість виключати з оренди 30% зданих
в оренду сільськогосподарських земель. Якщо орендарі відмовляються від зміни, договір продовжує свою
чинність на тих же умовах, однак вони втрачають переважне право на викуп орендованого майна по ціні,
що визначається Законом, і на продовження строку оренди без продовження тендера. У новому регламенті
визначений механізм змін договорів оренди, укладених до змін. Вони не застосовуються до більш раннього
контракту, якщо, крім іншого, Стороною контракту є компанія з питань розведення сільськогосподарського
рослинного чи тваринного господарства, що має особливе значення для національної економіки, або іншої
комерційної компанії, в якій Державне казначейство або науково-дослідний інститут керує більшістю акцій
(Kontrowersyjne przepisy o dzierżawie roli, 2019). Із вказаної норми оновленого польського законодавства вбачається, що держава залишає за собою механізми впливу на орендарів і можливість повертати здані в оренду
землі (звісно, у виняткових випадках). Ідеться про певні обмеження прав орендарів із позиції необхідності
забезпечення національних інтересів. Проте навіть пріоритетність втрачається не для усіх категорій орендарів. Ті, які є цінними із соціального погляду, навіть за відмови у поверненні землі пріоритетного права не
втрачають. Тож і тут досвід Польщі є дуже цінним для України.
Висновки. Отже, підводячи підсумок нашому дослідженню, слід зазначити, що оренда земель сільськогосподарського призначення є надзвичайно важливим інструментом реалізації аграрної політики держави.
За умови такої значної кількості земель у власності держави оренда – чи не єдиний найбільш затребуваний
механізм реалізації прав власності держави.
Формування ринку землі сільськогосподарського призначення, який зараз лише починає формуватися
в Україні, вказує на необхідність вивчення кращого зарубіжного досвіду, й орендні відносини не є винятком.
Польський досвід є цінним для України, оскільки ми дуже споріднені історично, у нас схожі прагнення до
побудови правової демократичної держави, а географічне розміщення здатне підсилити і ділові контакти
у сфері сільського господарства.
Попри значну схожість законодавчих норм щодо оренди земель сільськогосподарського призначення,
що належать нашим державам, у багатьох моментах охорона прав державної власності у Польщі є, на наш
погляд, ефективнішою. Необхідно було би поступово впровадити:
– перехід до практично повної передачі в оренду земель на конкурсній основі, тобто список національних винятків, які дозволяють оренду без земельного аукціону, потрібно ще скорочувати;
– проведення самих земельних торгів має бути двох видів: загальні та зі встановленими обмеженнями,
завдяки останнім Україна могла б реалізовувати соціальні функції держави, а не лише дбати про економічні
інтереси, як нині;
– у питанні переуступки та передання прав оренди також можна було би запровадити і встановити норму, протилежну чинній: загальним правилом дозволити переуступку прав, а особливі винятки прописати
і визнати забороненими. Таким чином можна було би полегшити процедуру зміни орендаря, а інтереси держави були б достатньо захищені.
Вказані зміни покращать орендні відносини щодо державних земель в Україні, а ринок землі завдяки
цьому буде побудований відповідно до європейських цінностей.
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Adnotacja. W artykule zbadano teologiczno-prawne podstawy współdziałania prawa boskiego, naturalnego i
ludzkiego w teorii Tomasza z Akwinu. Uzasadniono, że celem zapożyczenia podstawowych idei i transformacji prawnych
krajowego systemu prawnego jest fundamentalna dla myśliciela kwestia konkretyzacji ogólnych przepisów bytu prawnego.
Udowodniono, że wola człowieka stanowi podstawę do zmiany bytu prawnego. Egzystencja prawna człowieka zaczyna
się nie od przestrzegania, wykonywania, stosowania norm prawnych, ale od kontemplacji i poznania prawnych atrybutówtreści, od świadomości prawnej, w której skorelowane są boskie, ludzkie i naturalne podstawy prawa.
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Abstract. The article examines the theological and legal principles of the interaction of divine, natural and human law
in the theory of Thomas Aquinas. It is substantiated that the purpose of borrowing the basic ideas for legal transformations
of the domestic legal system are fundamental for the thinker questions of concretization of the general provisions of legal
life. It is proved that the human will is the basis for changing the legal being. The legal existence of man begins not
with the observance, implementation, use of legal norms, but with the contemplation and knowledge of legal attributesmeanings, with legal consciousness, in which the divine, human and natural foundations of law are correlated.
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БОЖЕСТВЕННІ, ПРИРОДНІ ТА ЛЮДСЬКІ ОСНОВИ ПРАВА
В КОНЦЕПЦІЇ ФОМИ АКВІНСЬКОГО
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Анотація. У статті досліджено теологічно-правові засади взаємодії божественного, природного та людського
права в теорії Фоми Аквінського. Обґрунтовано, що метою запозичення основних ідей для правових трансформацій вітчизняної правової системи є фундаментальні для мислителя питання конкретизації загальних положень
правового буття. Доведено, що воля людини виступає підставою для зміни правового буття. Правова екзистенція
людини починається не з дотримання, виконання, використання правових норм, а зі споглядання і пізнання правових атрибутів-змістів, із правосвідомості, у якій співвідносяться божественні, людські та природні основи права.
Ключові слова: божественний закон, природний закон, людський закон, правове буття, Фома Аквінський.

Вступ. Звернення до співвідношення божественного, природного та людського в теологічно-правовій інтерпретації Фоми Аквінського може стати альтернативною ідеологічною основою необхідних трансформацій
правової системи нашої держави та підвищення рівня правової свідомості та правової культури її громадян.
Основна частина. Науково-методичним підґрунтям написання статті послужили праці вітчизняних
і зарубіжних вчених Фоми Аквінського, О. Балинської, В. Ященко, А. Баумейстера, А. Бронзова, О. Буткевича, Ю. Гоцуляк, Г. Гурвича, М. Несправа, Дж. Финниса та ін.
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Метою дослідження є комплексний теологічно-правовий аналіз особливостей взаємодії божественного,
природного та людського права у тлумаченні Фоми Аквінського, а також його ролі у трансформації української правової системи.
Результати. Вершиною схоластичної філософії сучасні учені одностайно визнають доктрину домініканського ченця Фоми Аквінського (1225–1274), що є найбільш логічно завершеним варіантом концепції природного права з погляду християнської теології. У контексті його вчення розвиваються теологічні концепції
природного права. Томізм – основний напрям католицької філософської думки, який сьогодні розвивається
у працях сучасних мислителів. Філософсько-методологічною основою томізму є схоластичний метод, ґрунтований на конвергенції догматів Біблії з філософською системою Аристотеля.
Для правової думки значення має фундаментальна праця «Сума теології», що складається з питань, відповідей і спростувань, наведених самим Фомою для доведення тез, які для мислителя мають аксіоматичний
характер. Особлива роль у цьому контексті належить «Трактату про закон», що міститься у другій частині
«Суми теології» (питання 90–108). Фома проводить розмежування між різними видами законів (питання 91),
формулюючи такі проблеми:
1. Чи існує вічний закон?
2. Чи є у нас природний закон?
3. Чи існує людський закон?
4. Чи існує необхідність у божественному законі?
5. Чи існує тільки один божественний закон?
6. Чи існує закон для скверни гріха? (Аквинский, 2002: 11–24).
Розглянемо наведені види «законів» окремо.
Вічний закон («lex aetema») – найбільш глобальний метафізичний закон, який керує усіма явищами Всесвіту на фізичному та метафізичному рівні. У його основі лежить розумність Всесвіту, підпорядкованого
Богові. Власне, таке трактування вічного закону і дає змогу Фомі обґрунтувати існування природного права,
яке засноване на розумності вічного закону і випливає з нього.
Природний закон («lex naturalis») – той феномен, котрий сучасні юристи називають «природним правом». З погляду Фоми Аквінського, природний закон закладений у людину Творцем у формі здатності розрізняти добро і зло, а також діяти з метою досягнення й утвердження добра. Природний закон є відбиттям
вічного закону у розумі людини. Отже, вчиняти за веліннями розуму означає вчиняти за принципами природного закону.
Людський закон («lex humana») – позитивне право у найзагальнішому розумінні: починаючи від писаних
нормативних актів і закінчуючи правовим звичаєм. З погляду філософа, функція людського закону досить
обмежена. Вона полягає у конкретизації та захисті природного закону з метою утвердження правопорядку
і суспільного блага. Основним критерієм справедливості позитивного закону є відповідність закону природному.
Божественний закон («lex divina») – моральний закон, встановлений Богом і відтворений у священних
текстах. Проблеми тлумачення та реалізації цього виду закону входять до предмету християнської етики,
а не юриспруденції.
Важливим для нас є загальне визначення закону, запропоноване Фомою Аквінським: «Закон – це спрямоване на загальний добробут та опубліковане встановлення розуму того, хто уповноважений опікуватися
відповідним суспільством» (Аквинский, 2010: 9–10).
На основі цього твердження Фома висуває низку вимог, які зумовлюють природу закону: розумність;
спрямованість на суспільний добробут (приватне благо може розглядатися як складник добробуту суспільства); офіційне прийняття й опублікування. Причому, на думку мислителя, ці вимоги є справедливим для
будь-якого з наведених видів закону. Так, наприклад, якщо людські закони приймаються й оприлюднюються
уповноваженим органом або особою, природний закон встановлюється та «закладається у людський розум»
безпосередньо Творцем.
Для нас у визначенні насамперед важливою є сама ідея «критеріїв справедливості» закону, які цілком
співзвучні сучасним вимогам, що висуваються до нормативного акта під час оцінки його відповідності
принципу верховенства права.
У XX ст. ці вимоги були покладені в основу концепції «внутрішньої моралі права», розробленої видатним американським правознавцем Л. Фуллером, котрий запропонував вісім критеріїв, яким має відповідати
система законодавства (Фейнберг, 2007: 10).
Ще одним суттєвим внеском Фоми Аквінського у формування елементів концепції верховенства права
стало його вчення про «неправовий» закон. На думку філософа, обов’язковою ознакою, що визначає природу людського закону, є його справедливість. Справедливим законом є закон, який відповідає наведеним
вище критеріям та узгоджується з вимогами природного права. Такий нормативний акт є «накинутим задля
загального добра», законодавець не став вище від його авторитету, і тягар закону справедливо розподілений
між громадянами (Фейнберг, 2007: 22).
На основі зазначеного Фома розрізняє два типи несправедливих законів. Несправедливість першого
типу полягає у тому, що законодавець, приймаючи нормативний акт, перевищив свої повноваження або прийняв його з метою задоволення власного блага, а не блага суспільства. У такому разі, на думку мислителя,
особа вправі сама вирішувати, чи виконувати приписи такого закону, проте, вирішуючи дилему, особа має
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врахувати можливі негативні наслідки невиконання закону. Якщо негативний вплив наслідків перевищує
власну негативну дію закону, справедливим вчинком буде виконання приписів закону.
Несправедливість другого типу полягає у суперечності вимог природного закону та норми відповідного
нормативного акта. У такому разі виконувати припис останнього є неприпустимим, оскільки як сам нормативний акт, так і його виконання є злочином (Аквинский, 2010: 9–10).
Природно-правова концепція Фоми Аквінського доповнюється його вченням про державу. Вона, на думку філософа, також є природним явищем і базується на ідеї влади, що має божественне походження. Водночас представники влади не завжди дотримуються вимог природного закону. Як і Аристотель, Фома Аквінський стверджує право народу на повстання з метою повалення тиранічної влади. Найгіршими формами
державного правління філософ проголошує олігархію та тиранію: «Вони перебувають надалі від найкращого державного устрою» (Аквінський, 2003: 245).
Загалом у тріаді «людина – суспільство – держава» Фома визначає людину як головний елемент, суспільство – як сферу її життєдіяльності, а державу – як засіб забезпечення цієї життєдіяльності (Буткевич, 2008: 11).
Закон «людський», на думку мислителя, повинен мати основоположення в моральних цінностях, які
представлені в Старому та Новому заповітах. «Загальне благо» – гармонія – з’являється в державі лише
у тому разі, якщо громадянами досягається розуміння та виконання закону, який створений людським розумом, але генезис його у «вічному» законі – законі всесвіту, що відображає світову гармонію і є у розумінні
Аквіната Божим правом.
Людський закон спрямований на управління людьми, більшість із яких за природою своєю схильна до
пороків. Людські законодавчі побудови не можуть позбавити людей від порочності. Лише божественний
закон, сповіщений у Старому та Новому заповітах, представлений у вигляді правових сутностей – напучень,
заборон і приписів – поступово позбавить людей від індивідуальних і суспільних вад (Бронзов, 1884).
Підходячи до аналізу співвідношення фундаментальних правових складників у філософській системі
Фоми Аквінського, особливо підкреслимо, що насамперед слід звернутися до його класифікації законів буття. У схоластичного мислителя сутність права розкривається при аналізі «вічного», «природного», «людського» та «божественного» законів. «Людський» закон передбачає дотримання людьми лише невеликої
кількості вироблених моральних настанов, що ведуть до гармонії в суспільстві. Без них суспільство не зможе досягти «вищого блага» – гармонії у відносинах однієї людини стосовно іншої.
Підкреслимо, в онтології схоластичного мислителя вічний закон – закон всесвіту – передбачає гармонію
універсуму. У нього включені всі інші закони. Закон всесвіту пізнаваний людьми лише в дуже невеликому
ступені. Закони – це, на нашу думку, онтологічні сутності, які поступово усвідомлюються людьми, і тому
постійно уточнюється їх зміст. Відповідно, вічний закон і закони, що ґрунтуються на вказаній основі, слід
розглядати як правові сутності, знання яких постійно уточнюється.
Аквінський пише про те, що необхідно виявити сутність благодаті Господньої. З цією метою він з’ясовує
спочатку зміст «вічного» закону – закону зовнішніх початків дій, що схиляють людей до благодаті, потім
різноманітні види законів, на закінчення – наслідки дій законів універсуму та суспільства. Філософ прагне
осягнути, по-перше, чи має закон відношення до розуму, по-друге, яка мета закону, по-третє, виявити його
причину, по-четверте, яким чином відбувається оприлюднення закону (Балинська, Ященко, 2017: 262).
Розглядаючи питання, чи має закон відношення до розуму, схоластичний мислитель стверджує: «Оскільки закон є своєрідним правилом і мірою, він може знаходитися в чому-небудь двояко. По-перше, як у тому,
що вимірює й управляє, та якщо бути таким властиво розуму, то з цього виходить, що саме так закон і знаходиться в розумі. По-друге, як у тому, що вимірюється й управляється» (Аквинский, 2010: 4–5).
У вказаному уривку інтерпретуємо насамперед ставлення схоластичного мислителя до полеміки «розум –
віра», розпочатої у християнській філософії Августином Блаженним. На нашу думку, Аквінський відокремлює – розводить у різні боки ці поняття. Практичний розум лише робить спроби осягнути сутність речей,
однак він не може зробити це. Речі існують самі по собі. Сказане стосується і правових сутностей, які сповіщені людям Богом, їх осягнення веде до «загального блага».
Відповіді на питання про співвідношення божественного природного та людського можливо отримати, розглядаючи різні види законів, насамперед «вічний» закон. Оприлюднення відбувається або усно, або
у письмовій формі, і вічний закон оприлюднений обома способами, оскільки і Божественне Слово, і письмена Книги Життя вічні. Оприлюднення не може існувати від вічності лише з боку такого, що слухає, або
такого, що читає, тваринного єства.
Розкриваючи послідовність об’єктивної природи правових побудов, Аквінський аргументовано виводить
уявлення про природний закон, підпорядкований закону вічному: «Але з усього створеного розумне тваринне єство підпорядковане божественному провидінню найбільш чудовим чином, оскільки воно в певному
значенні причетне до провидіння через мислення як про себе, так і про інших. Таким чином, воно причетне
до Вічного Розуму, завдяки чому має природну схильність до належного акту та цілі, і така причетність
розумного тваринного єства до вічного закону називається природним законом» (Аквинский, 2010: 13–14).
За твердженням Фоми Аквінського, саме пізнання добра і зла дозволить побудувати закони людського
співжиття. За правилами співжиття, що зумовлені проявами добра та зла (доброчесностями та пороками),
люди вибудовують свої взаємовідносини у пошуках «загальної благодаті» (Баумейстер, 2010: 23), але насамперед людині необхідно пізнати саму себе. У вказаному нами контексті можлива інтерпретація сократичного правила в побудовах схоластичного мислителя – пізнавай сам себе, і ти пізнаєш світ навколо себе. Зазна170
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чимо, Фома Аквінський закликає користуватися не лише споглядальним, але і практичним розумом. На наш
погляд, це заклик до емпірії у пізнавальній діяльності.
Природний закон – це своєрідний безпосередній вираз вічного у світі створеному. Сучасний дослідник
природного права Дж. Фінніс вважає, що зі змісту релігійного трактату Аквіната випливає визначення природного права (закону) як «participatio legis aeternae in rationali creatura», що означає «участь вічного закону
в розумному творінні» (Финнис, 2012: 488–489).
Людський закон, на відміну від природного, ухвалюється людьми, проте він має бути проекцією природного: «Всякий людський закон правосудний настільки, наскільки він, виокремлюючись із природного закону,
має характер природного закону, але якщо він у кожній своїй частині є відхиленням від природного закону, то
він вже не закон, а викривлення закону» (Аквинский, 2010: 61). Визначальною метою будь-якого закону Фома
Аквінський вважав загальну користь: «Закон має бути доброчесним справедливим, здійсненним за природою.
створеним не для чиєї-небудь приватної вигоди, але ради загальної користі» (Аквинский, 2010: 62).
Божественний закон є орієнтиром, даним людині Богом на шляху до надприродної мети: «Природний закон –
стверджує Фома, – причетний вічному закону адекватно здатності людської природи, але до своєї надприродної
мети людина повинна визначатися більш піднесеним способом. Тому для того, щоб людина стала причетною до
вічного закону більше абсолютно, Бог додатково дарував нам божественний закон» (Аквинский, 2010: 19).
Серйозним кроком у теологічному розумінні суті природного права стала здійснена Фомою спроба
раціоналізації його метафізичних підстав. Дослідник Г. Гурвіч справедливо відзначав, що «у Фоми
Аквінського спостерігається перша після виникнення християнства спроба секуляризації, хоч би часткової,
природного права» (Гурвич, 2004: 301).
Фома Аквінський виокремлює питання виявлення правових явищ і процесів із позиції природного й окремо людського буття: «Він має свободу волі щодо того, що Він бажає необхідним» (Аквинский, 2010: 270).
Отже, маємо необхідність і свободу, одну із найскладніших пар категорій для розмежування, які стали
предметом пізнання божественної сутності. Природне право відображає принцип необхідності, адже всі
процеси між собою пов’язані, і лише божественна та створена за образом і подобою Божою людська сутність додає творчий, а відповідно, і вільний елемент у сферу впорядкування. Правова свідомість, правова
рефлексія, правове почуття можливі лише завдяки свободі, адже в іншому разі людина стає заручником
механічності. Можемо стверджувати, що атрибути правового буття, які розгортаються на антропологічному
рівні, охоплюють унікальну природу людини та її свободу також. Саме тому визнання свободи у сучасну
епоху правової цивілізації (не релігійної чи позитивістської) стоїть на вершині правових цінностей, але свої
витоки отримує з християнського віровчення (Гоцуляк, 2019: 42).
Благо має зв’язок з іншими категоріями правового буття: «Отже, як благо – синонім буття, так само й істина, але як благо додає до буття момент бажаності, так і істина додає [момент] співвіднесеності з розумом»
(Аквинский, 2010: 218–219). Отже, правове буття не є статичним набором категорій, атрибутів. Це постійний
взаємозв’язок, це механізм, система, синергія різних сил. Якщо благо – синонім буття, тоді правове буття
є дещо бажане, воно не над, і не поза екзистенцією, ми бажаємо його як блага, без якого нормальне існування
немислиме. Це доволі суттєве уточнення, адже тоді онтологія перестає бути чимось суто трансцендентним
щодо наявного порядку. Зі свого боку маємо зауважити, що навряд чи буття та благо є синонімами, філософ
швидше підкреслив тим самим, що буття не може бути тим, чого ми не бажаємо, але такі поняття, як благо,
істина, розум, хоч і не тотожні за змістом, але присутні один в одному (Гоцуляк, 2019: 43). Категорія блага, як
і справедливості, як цілком слушно відзначає М. Несправа, передбачає і принцип рівності (Несправа, 2017: 54).
Висновки. Таким чином, розкривши співвідношення божественного, людського та природного права
у теологічно-правовій концепції Аквіната з метою запозичення її ідей для правових трансформацій вітчизняної правової системи, слід відзначити, що фундаментальним для мислителя є питання конкретизації
загальних положень правового буття. Воля людини виступає підставою для зміни правового буття. Правова
екзистенція людини починається не з дотримання, виконання, використання правових норм, а зі споглядання і пізнання правових атрибутів-змістів, із правосвідомості, у якій співвідносяться божественні, людські
та природні основи права.
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MAJĄTKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO OBIEKTÓW SŁUŻBOWYCH
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UTWORZONYCH W INSTYTUCJACH
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO UKRAINY
Yuliia Osypova
pracownik naukowy Wydziału Ekonomiczno-Prawnego
Naukowo-Badawczego Instytutu Własności Intelektualnej Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy
(Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-3413-1263
Osypova@gmail.com
Adnotacja. W artykule zbadano zasady podziału majątkowych praw własności intelektualnej na obiekty służbowe
prawa własności intelektualnej, które są tworzone w instytucjach szkolnictwa wyższego Ukrainy. Przy pisaniu artykułu
zastosowano m.in. formalno-logiczne, formalno-prawne, porównawczo-prawne i logiczno-semantyczne metody
badawcze. W trakcie badania określono ogólne wymagania obowiązującego prawa Ukrainy dotyczące możliwych opcji
podziału majątkowych praw własności intelektualnej na obiekty służbowe własności intelektualnej. Ustalono, że między
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normami Kodeksu Cywilnego Ukrainy, specjalnych przepisów dotyczących poszczególnych obiektów prawa własności
intelektualnej, umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej
i ich państwami członkowskimi istnieje konflikt prawny. Rozważono możliwe opcje jego przezwyciężenia. Ponadto autor
artykułu zwraca uwagę na brak w przepisach Kodeksu Cywilnego i przepisach szczególnych jasnego wykazu przedmiotów
prawa własności intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją umowy o pracę. Ujawniono związek tej
kwestii z kwestią podziału własności praw własności intelektualnej na obiekty usługowe prawa własności intelektualnej.
Zgodnie z wynikami badań wskazano ogólną wizję możliwych opcji podziału majątkowych praw własności intelektualnej
na obiekty służbowe prawa własności intelektualnej, które są tworzone w wyższych instytucjach edukacyjnych Ukrainy.
Podano propozycje niezbędnych zmian w obowiązującym prawie Ukrainy. W tym samym czasie instytucjom szkolnictwa
wyższego Ukrainy zaleca się, aby nie pozostawiać rozwiązania problemów dotyczących podziału majątkowych praw
własności intelektualnej na obiekty służbowe prawa własności intelektualnej do woli prawa kolizyjnego, i przepisać
odpowiednie przepisy w umowach cywilnoprawnych lub umowach o pracę z ich pracownikami.
Słowa kluczowe: majątkowe prawa własności intelektualnej, obiekty służbowe prawa własności intelektualnej,
instytucje szkolnictwa wyższego, własność intelektualna instytucji szkolnictwa wyższego, pracodawca, pracownik,
kolizja przepisów prawa.

ECONOMIC RIGHTS TO WORK-RELATED INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS OBJECTS CREATED IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE
Iuliia Osypova
Scientific Researcher at the Economic and Legal Department
Scientific-Research Institute of Intellectual Property of the National Academy of Law Sciences of Ukraine
(Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0003-3413-1263
Osypova@gmail.com
Abstract. The article investigates the procedure for the distribution of economic rights to work-related intellectual
property rights objects, created in higher education institutions of Ukraine. For preparing the article, in particular, formallogical, formal-legal, comparative-legal and logical-semantic research methods have been used. In the course of research
general requirements of the current legislation of Ukraine concerning possible variants of distribution of economic rights
to work-related intellectual property rights objects have been defined. It has been established that there is a legal conflict
between the provisions of the Civil Code of Ukraine, special laws on certain objects of intellectual property rights,
the Association Agreement between Ukraine and the European Union, the European Atomic Energy Community and their
Member States. Possible options for overcoming this legal conflict have been considered. Based to the results of the study,
a general vision of possible options for the distribution of economic rights to work-related intellectual property rights
objects, created in higher educational institutions of Ukraine, has been outlined. Proposals on the necessary amendments
to the current legislation of Ukraine have been made. At the same time, higher education institutions of Ukraine are
recommended not to leave the decision on the distribution of economic rights to work-related intellectual property rights’
objects to the will of the legal provisions in this area, that contain a legal conflict, and to prescribe relevant provisions in
civil or employment contracts with their employees.
Key words: economic intellectual property rights, work-related intellectual property rights’ objects, higher education
institutions, intellectual property rights of higher education institutions, employer, employee, legal conflict.

МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СЛУЖБОВІ ОБ’ЄКТИ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЕНІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Юлія Осипова
науковий співробітник економіко-правового відділу
Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-3413-1263
Osypova@gmail.com
Анотація. У статті досліджено порядок розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові
об’єкти права інтелектуальної власності, що створюються в закладах вищої освіти України. Під час написання
статті було використано, зокрема, формально-логічний, формально-юридичний, порівняльно-правовий та логіко-семантичний методи дослідження. У процесі проведеного дослідження визначено загальні вимоги чинного
законодавства України щодо можливих варіантів розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові
об’єкти інтелектуальної власності. Встановлено, що між нормами Цивільного кодексу України, спеціальних законів щодо окремих об’єктів права інтелектуальної власності, Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами існує правова колізія. Розглянуті можливі варіанти її подолання. Крім того, автор статті звертає увагу на відсутність у нормах Цивільного
кодексу України та спеціальних законів чіткого переліку об’єктів права інтелектуальної власності, що можуть
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бути створені у зв’язку з виконанням трудового договору. Розкрито взаємозв’язок цього питання з питанням розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові об’єктів права інтелектуальної власності. За підсумками проведеного дослідження окреслено загальне бачення можливих варіантів розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові об’єкти права інтелектуальної власності, що створюються у вищих навчальних
закладах України. Надано пропозиції щодо необхідних змін до чинного законодавства України. Водночас закладам вищої освіти України рекомендовано не залишати вирішення питань щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові об’єкти права інтелектуальної власності на волю колізійного законодавства,
а прописувати відповідні положення в цивільно-правових або трудових договорах з їхніми працівниками.
Ключові слова: майнові права інтелектуальної власності, службові об’єкти права інтелектуальної власності, заклади вищої освіти, інтелектуальна власність вищих навчальних закладів, роботодавець, працівник, колізія
норм права.

Вступ. Перед закладами вищої освіти України (далі – ЗВО) нині ставиться завдання не лише з підготовки
висококваліфікованих кадрів, а й зі створення та подальшої комерціалізації їхніх наукових і науково-прикладних результатів. Успішне виконання означеного не вбачається можливим без юридично грамотного врегулювання питань розподілу майнових прав інтелектуальної власності на створювані у ЗВО об’єкти права
інтелектуальної власності (далі – ОПІВ). З огляду на той факт, що левова частка таких об’єктів створюється
у ЗВО у зв’язку з виконанням трудового договору, дослідження питання розподілу майнової частини права
інтелектуальної власності на такі ОПІВ має ключовий інтерес.
Питання розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові ОПІВ, зокрема й на ті, що створено у ЗВО, у своїх роботах розглянули такі науковці, як: В. Вірченко, Н. Давидова, С. Корновенко, О. Кульбашна, О. Парамонова, В. Судаков, О. Тверезенко, Н. Халаїм, О. Яворська, Т. Ярошевська, М. Яшарова. Аналіз зазначених публікацій дозволяє говорити про те, що більшість із них, на жаль, не мають комплексного
характеру і розглядають означене вище питання лише з позиції окремих інститутів права інтелектуальної
власності, зокрема авторського чи патентного права. Останнє є недостатнім з огляду на коло тих службових
ОПІВ, що можуть бути створені у ЗВО України.
Також варто зауважити, що законодавство України, присвячене правовому регулюванню відносин щодо
розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові ОПІВ, продовжує динамічно змінюватися.
Отже, незважаючи на пильний інтерес науковців до питання розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові ОПІВ, останнє не втрачає своєї актуальності. Крім того, важливо наголосити, що національне законодавство України з розглядуваного питання є колізійним. З 1 вересня 2017 р. зазначена колізія
норм проявляється не лише на рівні Цивільного кодексу (далі – ЦК) України (Civil Code of Ukraine, 2003)
та законів України «Про авторське право і суміжні права» (About copyright and related rights, 1993), «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (On the protection of rights to inventions and utility models, 1993), «Про
охорону прав на промислові зразки» (On protection of rights to industrial designs, 1993), «Про охорону прав
на компонування напівпровідникових виробів» (On protection of rights to the arrangement of semiconductor
products, 1997), а й на рівні норм ЦК України (Civil Code of Ukraine, 2003) та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі – Угода про асоціацію) (Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European
Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part, 2014). Останнє,
на жаль, також не знайшло свого належного висвітлення у вказаних вище роботах, але становить інтерес
для дослідження з огляду на те, що ЗВО України є активними учасниками міжнародного співробітництва
в освітній, науковій, науково-технічній та інноваційній сферах.
Також цікавим є питання, чи не передбачають норми законів України «Про освіту» (About education, 2017),
«Про вищу освіту» (About higher education, 2014) та «Про наукову і науково-технічну діяльність» (About scientific
and scientific and technical activity, 2015) якихось особливих умов щодо розподілу майнової частини права інтелектуальної власності на службові ОПІВ у разі створення останніх саме у ЗВО України. Зазначене питання виникає,
зокрема, у світлі того, що вказані законодавчі акти у сфері науки й освіти передбачають відмінний від загального
порядок розподілу майнової частини права інтелектуальної власності на ОПІВ, що створюються у ЗВО та наукових установах України, зокрема в рамках виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт, профінансованих державним коштом (About scientific and scientific and technical activity, 2015).
Основна частина. З урахуванням усього вищевикладеного, метою цієї статті є дослідження питання
розподілу майнової частини права інтелектуальної власності на створювані у ЗВО України службові ОПІВ.
Для досягнення вказаної мети вирішимо такі завдання: 1) розглянемо способи подолання вищеозначеної
колізії норм ЦК України, спеціальних законів та Угоди про асоціацію; 2) дамо відповідь на питання, чи не
привносить чинне законодавство України у сфері освіти та науки якихось особливих умов у вирішення
означеного вище питання в разі створення службових ОПІВ саме у ЗВО; 3) за результатами проведеного
дослідження окреслимо можливі варіанти розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові
ОПІВ, що створюються у ЗВО.
Методологічну основу цього дослідження становлять такі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: методи формальної логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення тощо), формальноюридичний, порівняльно-правовий та логіко-семантичний методи.
Результати. Питанню розподілу майнової частини права інтелектуальної власності на службові
ОПІВ присвячено ч. 2 ст. 429 ЦК України (Civil Code of Ukraine, 2003), а також ч. 2 ст. 16 Закону України
174

© Knowledge, Education, Law, Management

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

«Про авторське право і суміжні права» (About copyright and related rights, 1993), ч. 1 ст. 9 Закону України
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (On the protection of rights to inventions and utility models,
1993), ч. 1 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (On protection of rights to industrial
designs, 1993), ч. 1 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів»
(On protection of rights to the arrangement of semiconductor products, 1997), абз. 1 ч. 1 ст. 17 «Про охорону
прав на сорти рослин» (On protection of plant variety rights, 1993). Аналіз зазначених норм дозволяє зробити
висновок, що вказані статті ЦК України та спеціальних законів визначають юридичну долю майнової частини права інтелектуальної власності на розглядувану групу ОПІВ по-різному. Так, ч. 2 ст. 429 ЦК України
говорить про спільну належність майнових прав інтелектуальної власності на «об’єкт, створений у зв’язку
з виконанням трудового договору» працівнику та його роботодавцю (Civil Code of Ukraine, 2003). Аналогічну за змістом норму містить і абз. 1 ч. 1 ст. 17 «Про охорону прав на сорти рослин» (On protection of plant
variety rights, 1993). Що стосується ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (About
copyright and related rights, 1993), ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (On the protection of rights to inventions and utility models, 1993), ч. 1 ст. 8 Закону України «Про охорону
прав на промислові зразки» (On protection of rights to industrial designs, 1993), ч. 1 ст. 7 Закону України
«Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» (On protection of rights to the arrangement
of semiconductor products, 1997), то означені норми спеціальних законів ведуть мову про приналежність
розглядуваної категорії прав лише роботодавцю. З огляду на означене постає питання, на користь якого
законодавчого акта треба вирішувати наявну колізію норм. Варто зауважити, що офіційна позиція щодо
цього питання є лише стосовно службових творів. Так, згідно з п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних
прав», у вирішенні питання приналежності майнових прав інтелектуальної власності на службовий твір
треба виходити с положень ч. 2 ст. 429 ЦК України (On the application by courts of the norms of the legislation
in cases of protection of copyright and related rights, 2010).
Що стосується фахової літератури, то, на думку науковців (Davydova, 2015: 48–49; Kornovenko et al., 2016:
80; Sudakov, 2019: 33–34; Tverezenko, 2010: 73–74; Khalaim, 2005: 11; Iavorska, 2016: 116), колізія норм, що розглядаються, також повинна вирішуватися на користь ч. 2 ст. 429 ЦК України. Водночас як аргументація зазначається таке: 1) ЦК України ухвалений пізніше; 2) у п. 4 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного
Кодексу встановлено, що ЦК України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним
чинності; щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності ЦК України, положення цього Кодексу
застосовуються до тих прав і обов’язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності;
3) відповідно до ч. 2 ст. 4 ЦК України є основним актом цивільного законодавства; 4) норма ч. 2 ст. 429 ЦК
України не має характеру посилання та не дає можливості змінити її спеціальним законом.
На думку автора цього дослідження, наведені вище позиція й аргументація є абсолютно слушним, однак
зберігають свою актуальність натепер лише за подолання колізії між ч. 2 ст. 429 ЦК України (Civil Code
of Ukraine, 2003) та ч. 2 ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч. 2 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (About copyright and related rights, 1993; On the protection of rights to inventions and utility models,
1993; On protection of rights to industrial designs, 1993). Що стосується колізії між ч. 2 ст. 429 ЦК України
(Civil Code of Ukraine, 2003) та ч. 1 ст. 7 «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів»
(On protection of rights to the arrangement of semiconductor products, 1997), то варто зауважити таке. Натепер
означена вище стаття Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» діє
у більш пізній редакції (від 19 вересня 2019 р.) (On protection of rights to the arrangement of semiconductor
products, 1997), ніж ч. 2 ст. 429 ЦК України (редакція від 1 січня 2004 р.) (Civil Code of Ukraine, 2003). Тож
ситуація щодо обрання належного способу подолання колізії між ч. 2 ст. 429 ЦК України та вищеозначеною
нормою спеціального Закону змінилася. Тепер на користь застосування норми спеціального Закону свідчить, по-перше, те, що в чинній нині редакції вона набула статусу такої, яка ухвалена пізніше, по-друге,
вказана норма залишається спеціальною в порівнянні із ч. 2 ст. 429 ЦК України.
З огляду на вищезазначене можна зробити висновок, що під час вирішення питання розподілу майнових прав інтелектуальної власності на такі ОПІВ, як компонування напівпровідникових виробів, створені
у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення роботодавця, варто керуватися приписами відповідної норми спеціального закону (On protection of rights to the arrangement of semiconductor products, 1997),
а не ч. 2 ст. 429 ЦК України (Civil Code of Ukraine, 2003). Хотілось би зауважити, що нині до Верховної
Ради України подано два законопроєкти (On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine (Regarding
the Reform of Patent Legislation, 2019; About modification of some legislative acts of Ukraine concerning
strengthening of protection and protection of the rights to trademarks and industrial designs and fight against
patent trolling, 2019), що передбачають викладення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи
і корисні моделі» та ч. 1 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» у нових редакціях.
Якщо виходити з аналізу запропонованих змін, можна зробити висновок, що законодавець планує залишити
чинними положення про те, що право на одержання патенту (у запропонованій редакції – право на державну реєстрацію) на вищеназвані службові ОПІВ, за загальним правилом, належить лише роботодавцю. Тож,
у разі ухвалення цих законопроєктів розглядувана вище колізія між ч. 2 ст. 427 ЦК України та ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч. 1 ст. 8 Закону України «Про охорону прав
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на промислові зразки» продовжить своє існування, однак правила її подолання в такому разі зміняться, вона
буде вирішуватися на користь спеціальних законів.
Варто також зауважити, що під час вирішення питання приналежності майнових прав інтелектуальної
власності на службові ОПІВ украй важливим є розуміння того, що ст. 429 ЦК України, будучи загальної
нормою, стосується не лише об’єктів авторського права, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонування напівпровідникових виробів та сортів рослин, про можливий службовий характер яких
прямо йдеться у спеціальному законодавстві, а й таких ОПІВ, як виконання твору та порода тварин. Про
це свідчить, зокрема, буквальне тлумачення всіх трьох частин ст. 429 ЦК України (Association Agreement
between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their
Member States, of the other part, 2014). Так, «об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору»
має відповідати, зокрема, таким критеріям: 1) щодо такого об’єкта законодавець має визнавати фізичну особу – творця; 2) зміст права інтелектуальної власності на такий ОПІВ має одночасно складатися з обох його
складових частин, а саме: особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності; 3) ініціатива
зі створення такого об’єкта має виходити від роботодавця. Аналіз норм гл. гл. 36–46 ЦК України (Civil Code
of Ukraine, 2003), а також названих вище спеціальних законів дозволяє зробити висновок, що означеним
критеріям натепер відповідають не лише твори, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин
та компонування напівпровідникових виробів, а й виконання твору та порода тварин.
У контексті цього дослідження такий висновок дозволяє говорити про те, що, з огляду на відсутність
у Законі України «Про авторське право і суміжні права» (About copyright and related rights, 1993) поняття
службового виконання, а також не ухвалення спеціального Закону щодо породи тварин, під час вирішення
питання приналежності майнової частини права інтелектуальної власності на вказані об’єкти, у разі службового характеру їх створення, варто керуватися положеннями ч. 2 ст. 429 ЦК України.
Також під час вирішення юридичної долі майнових прав інтелектуальної власності на такі службові
ОПІВ, як винахід і корисна модель, треба пам’ятати про те, що Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначає дві групи службових винаходів і корисних моделей, а саме: 1) ті, що створено
у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення роботодавця; 2) ті, що створені з використанням
досвіду, виробничих знань, секретів виробництва й обладнання роботодавця (On the protection of rights to
inventions and utility models, 1993). Остання група ОПІВ не входить до кола «об’єктів, створених у зв’язку
з виконанням трудового договору», про які йдеться в ч. 2 ст. 429 ЦК України. Це абсолютно слушно зазначає Н. Халаїм (Khalaim, 2005; 11). Отже, під час визначення приналежності майнових прав інтелектуальної
власності на вказані групи службових ОПІВ варто виходити з того, що для першої групи службових винаходів (корисні моделі) варто керуватися положеннями ч. 2 ст. 429 ЦК України (Civil Code of Ukraine, 2003),
а для другої – ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (On the protection
of rights to inventions and utility models, 1993).
Також варто констатувати, що системний аналіз норм законів України «Про освіту» (About education,
2017), «Про вищу освіту» (About higher education, 2014) та «Про наукову і науково-технічну діяльність»
(About scientific and scientific and technical activity, 2015) дозволяє дійти висновку, що вказані законодавчі
акти не містять положень, які б впливали на розподіл майнової частини права інтелектуальної власності на
«службові» ОПІВ у разі їх створення саме у ЗВО України. Тож вказане питання має вирішуватися в загальному порядку.
Що стосується дії ч. 4 ст. 181 Угоди про асоціацію, то варто зауважити таке. Відповідно до ч. 4 ст. 181 зазначеної Угоди (Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European
Atomic Energy Community and their Member States, of the other part, 2014) майнові права інтелектуальної
власності на службові комп’ютерні програми, за загальним правилом, належать роботодавцю. Як бачимо,
вказане положення йде у розріз із ч. 2 ст. 429 ЦК України, отже, знову маємо справу з колізією норм і необхідністю її подолання. Щодо цього варто зауважити таке. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про
міжнародні договори України» (On international agreements of Ukraine, 2004), якщо міжнародним договором
України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені
у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічне
за змістом положення містить і ст. 10 ЦК України (Civil Code of Ukraine, 2003). Крім того, відповідно до
ст. 27 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, до якої Україна приєдналася 14 квітня 1986 р.
(Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969), учасник цієї Конвенції не може посилатися на положення
свого внутрішнього права на виправдання для невиконання ним договору. З огляду на зазначене, на перший
погляд не викликає сумніву висновок про те, що під час вирішення питання розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові комп’ютерні програми треба керуватися положеннями ч. 4 ст. 181 Угоди
про асоціацію. Проте вказане твердження потребує деяких уточнень. Так, відповідно до ст. 9 Конституції
України (The Constitution of Ukraine, 1996) та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України»
(On international agreements of Ukraine, 2004), чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Тож у науковому середовищі постало питання про те, чи варто застосовувати положення Угоди про асоціацію тоді, коли йдеться
про необхідність правового врегулювання відносин, що виникають суто між резидентами України (From 3 to
5: terms of non-use of TM as a reason to understand the validity of the Association Agreement, 2018; Zaporozhets,
2019; Sudakov, 2019; 34). Інакше кажучи, чи варто розглядати норми Угоди про асоціацію як норми прямої
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дії. У вирішенні цього питання розділяємо позицію тих науковців (From 3 to 5: terms of non-use of TM as
a reason to understand the validity of the Association Agreement, 2018; Zaporozhets, 2019), які вважають, що
норми Угоди про асоціацію не варто розглядати як такі, що мають пряму дію, і обґрунтовують свою позицію
таким. Угода про асоціацію є по своїй суті двостороннім договором, отже, застосування її норм варто розглядати так: Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити виконання вимог, що містяться в нормах Угоди
про асоціацію, саме щодо Європейського Союзу, Європейського співтовариства з атомної енергії та їх
держав-членів, та їх резидентів (юридичних/фізичних осіб). Водночас стосовно своїх внутрішніх відносин
України взяла на себе зобов’язання лише щодо адаптації національного законодавства до вимог означеної
міжнародної Угоди. Отже, у разі колізії норм чинного законодавства України й Угоди про асоціацію до відносин суто між резидентами України варто застосовувати положення законодавства України. Означене буде
зберігати свою актуальність доти, доки не відбудеться адаптації положень чинного законодавства України
до положень Угоди про асоціацію шляхом внесення до нього відповідних змін.
Погоджуємося з означеною позицією і вважаємо, що в разі виникнення правовідносин щодо розподілу
майнових прав інтелектуальної власності на службові комп’ютерні програми між резидентами України
та резидентами інших країн – учасниць Угоди про асоціацію мають застосовуватися положення ч. 4 ст. 181 Угоди про асоціацію (Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European
Atomic Energy Community and their Member States, of the other part, 2014). У разі виникнення означених
правовідносин суто між резидентами України треба керуватися положеннями ч. 2 ст. 429 ЦК України
(Civil Code of Ukraine, 2003).
Висновки. У підсумку можна зробити такі висновки щодо розподілу майнових прав інтелектуальної
власності на створювані у ЗВО України службові ОПІВ. За загальним правилом майнові права інтелектуальної власності на службові твори, виконання творів, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти
рослин та породи тварин будуть належати роботодавцю та його працівнику спільно. Водночас означене не
стосуватиметься службових комп’ютерних програм, до процесу створення яких будуть залучені фізичні
та юридичні особи – резиденти країн Європейського Союзу та держав – членів Європейського співтовариства
з атомної енергії. Майнова частина права інтелектуальної власності на такі об’єкти в такому разіналежатиме
лише роботодавцю. Не буде спільної належності майнових прав інтелектуальної власності і на службові
винаходи (корисні моделі), що створені з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва
й обладнання роботодавця. Майнові права інтелектуальної власності на означені об’єкти також належатимуть лише роботодавцю. Важливо зауважити, що, виходячи зі змісту абз. 7–9 ст. 1 та ч. 1 ст. 9 Закону України
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (On the protection of rights to inventions and utility models,
1993), законодавець не передбачає можливості змінити означену приналежність майнових прав інтелектуальної власності на вказану групу службових винаходів та корисних моделей у договорі.
Майнові права інтелектуальної власності на компонування напівпровідникових виробів, що створені
у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи за спеціальним дорученням роботодавця після 19 вересня 2019 р., за загальним правилом будуть належати лише роботодавцю. Водночас майнова частина права
інтелектуальної власності на означені ОПІВ, створені до 19 вересня 2019 р., за загальним правилом буде
належати роботодавцю та працівнику спільно.
З огляду на вищевикладене можна констатувати, що чинне законодавство України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові ОПІВ є колізійним та складним для правозастосування,
отже, потребує змін. У світлі цього ЗВО України можна рекомендувати, по-перше, здійснювати аналіз кола
тих службових ОПІВ, що можуть бути створені в межах діяльності таких ЗВО. По-друге, маючи чітке уявлення про те, яким є коло означених об’єктів, визначати можливі варіанти найбільш економічно вигідного
й ефективного розподілу майнової частини права інтелектуальної власності на такі ОПІВ, прописувати ці
варіанти у трудових або цивільно-правових договорах між ЗВО та його працівниками, не залишати вирішення цього питання на волю колізійного законодавства.
Що стосується пропозицій необхідних змін до чинного законодавства України, то вони такі. По-перше,
необхідно усунути наявну колізію між нормами ЦК України та спеціальних законів шляхом їх узгодження.
Якщо позиція законодавця і далі полягатиме в різному підході до порядку розподілу майнової частини права
інтелектуальної власності на окремі групи службових ОПІВ, необхідно як мінімум у ч. 2 ст. 429 ЦК України
передбачити можливість змінювати її положення не лише в договорі, а й у законі. Варто констатувати, що спільна приналежність майнових прав інтелектуальної власності на службові ОПІВ є далеко не найбільш вдалим
варіантом вирішення цього питання. І, зважаючи на суть та мету інституту службових ОПІВ, носієм майнових
прав інтелектуальної власності на такі об’єкти за загальним правилом має бути все ж таки роботодавець. Така
позиція законодавця не лише подолає розглядувану вище колізію норм між ЦК України та спеціальними законами, а й буде важливим кроком на шляху адаптації чинного законодавства України до вимог ч. 4 ст. 181 Угоди про асоціацію. Для забезпечення балансу інтересів між працівником та роботодавцем у ч. 2 ст. 429 ЦК
України має бути чітко закріплено право творця-працівника на винагороду. Чого, до речі, нині немає. Також
слушним, на нашу думку, буде закріплення в ч. 2 ст. 429 ЦК України положення про те, що вказана винагорода
має сплачуватися працівникові лише в тому разі, коли майнові права інтелектуальної власності на розглядувану категорію ОПІВ належать суто роботодавцю, або працівнику і роботодавцю спільно. Означені питання варто врегулювати не лише нормами спеціальних законів, оскільки останні існують не щодо всіх ОПІВ,
а й у ЦК України. Крім того, законодавцю необхідно виробити чітку позиції стосовно кола тих ОПІВ, які варто
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відносити до поняття службових ОПІВ, щоб на практиці не виникало питань, чи входить до кола таких об’єктів,
зокрема, виконання твору чи порода тварин, оскільки натепер встановити можливість віднесення означених
ОПІВ до кола службових можна лише після здійснення складного тлумачення норм ЦК України.
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Adnotacja. W artykule podjęto próbę rozważenia ogólnych i szczególnych cech uznania administracyjnego i
sędziowskiego (dyskrecji) przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenie usług administracyjnych i sporów sądowych
dotyczących odmowy ich świadczenia. Szczególną uwagę zwrócono na badanie granic, zadań i celów tych rodzajów
dyskrecji, pokazano ich związek i wpływ na wybór sposobu obrony sądowej. Na podstawie wyników pracy stwierdzono,
że wspólnym zadaniem podmiotu władzy i sądu jest zapewnienie realizacji praw i wolności podmiotów odwoławczych;
cele – podejmowanie sprawiedliwej i rozsądnej decyzji, przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego i
postępowania sądowego, równowaga interesów jednostki i społeczeństwa. Szczególnym celem sądowego rozpatrzenia
sporu dotyczącego świadczenia usług administracyjnych jest sprawdzenie zgodności aktu administracyjnego (decyzji,
działania, zaniechania) z wymogami prawa i wybór optymalnego sposobu ochrony sądowej w przypadku stwierdzenia
naruszenia praw podmiotu odwoławczego. Granice dyskrecji są określone przez prawa materialne i procesowe, ogólne
zasady prawa międzynarodowego i krajowego oraz zdrowy rozsądek. Kryteriami legalności stosowania uznaniowości
są Konstytucja Ukrainy, międzynarodowe standardy praw człowieka, zasada praworządności, celowość, moralność
społeczna i praktyka sądowa.
Słowa kluczowe: dyskrecja administracyjna, dyskrecja sędziowska, uprawnienia uznaniowe, sposób obrony sądowej,
usługi administracyjne, przedmiot uprawnień.
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Abstract. The article attempts to consider the general and special features of administrative and judicial discretion
when considering appeals for the provision of administrative services and disputes in court over the refusal to provide
them. Particular attention is paid to the study of the limits, goals and objectives of these types of discretion, showing
their relationship and influence on the choice of judicial protection. Based on the results of the work, it is concluded that
the general goal for the subject of power and the court is to ensure the implementation of the legal rights and freedoms
of the subjects of appeal; goals – making a fair and reasonable decision, compliance with the principles of administrative
procedure and justice, the balance of interests of the individual and society. The special purpose of judicial review
of a dispute over the provision of administrative services is to verify the compliance of the administrative act (decision,
action, inaction) with the requirements of law and the choice of the most optimal method of judicial protection in case
of violations of the rights of the subject. The limits of discretion are determined by substantive and procedural laws,
the general principles of international and national law and common sense. The criteria for the legitimacy of discretion
are the Constitution of Ukraine, international human rights standards, the rule of law, expediency, public morality
and judicial practice.
Key words: administrative discretion, judicial discretion, discretionary powers, method of judicial protection,
administrative services, subject of power.
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Анотація. У статті зроблена спроба розглянути загальні й особливі ознаки адміністративного та суддівського
розсуду (дискреції) під час розгляду звернень із надання адміністративних послуг та спорів у суді щодо відмови
в їх наданні. Особлива увага приділена дослідженню меж, меті та цілям вказаних видів розсуду, показано їхній
взаємозв’язок та вплив на вибір способу судового захисту. За результатами роботи зроблено висновок, що загальною метою для суб’єкта владних повноважень та суду є забезпечення реалізації законних прав і свобод суб’єктів
звернення; цілями – ухвалення справедливого і розумного рішення, дотримання принципів адміністративної процедури та судочинства, балансу інтересів особи та суспільства. Спеціальною метою судового розгляду спору
з надання адміністративних послуг є перевірка відповідності адміністративного акта (рішення, дії, бездіяльності)
вимогам законодавства, вибір найбільш оптимального способу судового захисту в разі встановлення порушень
прав суб’єкта звернення. Межі дискреції визначаються матеріальними і процесуальними законами, загальними
засадами міжнародного та національного права і здоровим глуздом. Критеріями правомірності застосування
дискреції виступають Конституція України, міжнародні стандарти прав людини, принцип верховенства права,
доцільність, суспільна моральність та судова практика.
Ключові слова: адміністративний розсуд, суддівський розсуд, дискреційні повноваження, спосіб судового
захисту, адміністративні послуги, суб’єкт владних повноважень.

Вступ. Одна із ключових проблем адміністративного права та судочинства – проблема застосування дискреційних повноважень органами (посадовими особами) публічної влади, зокрема під час надання ними
адміністративних послуг та суддівського розсуду у вирішенні адміністративним судом спорів за участю
таких суб’єктів. Особливо часто ці питання виникають під час розгляду судом спорів із надання адміністративних послуг, особливо у вирішення питань із надання дозволів та ліцензій на окремий вид діяльності. Від
розуміння суддею правової природи дискреції у сфері публічних відносин, особливостей її правового регулювання, знання міжнародних правових стандартів судочинства та судової практики залежить правильний
вибір найбільш ефективного способу захисту порушених прав у конкретній конфліктній ситуації. Спосіб
захисту порушеного права викладається в резолютивній частині судового рішення в імперативній формі
та є обов’язковим для виконання. Обраний спосіб захисту повинен бути оптимальним і ефективним.
Однак, як показує судова практика, суб’єкт владних повноважень, який відмовляє в наданні адміністративної послуги, у суді зазвичай посилається на наявність у нього дискреційних повноважень, широко трактує це поняття, яке натепер не закріплене в законі. Відсутність в Україні законодавчого визначення поняття адміністративної дискреції породжує різноманітні доктринальні тлумачення і різне розуміння її змісту
суб’єктами правозастосування, суддями також. Чинні норми Кодексу адміністративного судочинства України
(далі – КАСУ) не встановлюють меж та критеріїв суддівського розсуду під час вибору дієвого способу захисту
порушених прав у разі неправильного застосування або зловживання органом публічної влади своїми дискреційними повноваженнями. У зв’язку із цим виникають питання, пов’язані з оцінкою судом підстав та меж
застосування адміністративної дискреції, вибором оптимального способу судового захисту порушених прав.
У роботах таких українських науковців, як В.Б. Авер’янов, А.А. Грінь, М.К. Закурін, М.А. Кравчук,
О.С. Лагода, Г.П. Мельник, С.А. Резанов, М.І. Смокович, закордонних учених, як-от Деніс Галліган, Менг
Танг, Й. Пуделька та інші, розглядалися окремі проблемні питання дискреційних повноважень адміністративних органів та судів. Але, незважаючи на численні наукові публікації з названої тематики та захищені
дисертаційні роботи останніх років, основні аспекти названої проблеми, зокрема під час урегулювання спорів із надання адміністративних послуг в Україні, і нині остаточно не вирішені, тому не втрачають своєї
актуальності.
Метою роботи є дослідження особливостей застосування дискреції та вибору ефективного способу судового захисту порушених прав суб’єктів звернення за наданням адміністративних послуг.
Автор ставить перед собою завдання з’ясувати правову природу адміністративного та суддівського розсуду (дискреції), встановити підстави, межі та критерії його застосування, зокрема під час розгляду в суді
спорів із надання адміністративних послуг.
Основна частина. Матеріал і методи досліджень. У роботі на підставі аналізу чинного законодавства
України та судової практики послідовно розглядаються питання визначення правової природи дискреції
в публічній та судовій сфері, межі, підстави та критерії її застосування та вибору судом оптимального способу захисту порушеного права суб’єктів звернення за наданням адміністративних послуг.
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У даній роботі використані традиційні для юридичних наук методи дослідження, як-от юридичний, системний, структурний та порівняльний аналізи, закони формальної логіки.
1. Правова природа дискреційних повноважень
Для з’ясування суті правової природи поняття «дискреційні повноваження» (дискреція) необхідно звернутися до аналізу його визначень, наданих у сучасній юридичній літературі.
Вдатний український учений-правознавець В.Б. Авер’янов визначає поняття «дискреційні повноваження» як «термін, що походить від французького discretionnaire – «залежний від власного розсуду» – спосіб
реалізації публічної (тобто з боку держави і місцевого самоврядування) влади, за яким відповідний суб’єкт
влади (орган чи посадова особа) застосовує надані йому в межах закону повноваження на власний розсуд,
без необхідності узгодження у будь-якій формі своїх дій з іншими суб’єктами» (Авер’янов, 1999: 195).
М.К. Закурін під час розгляду походження та суті поняття дискреції доходить висновку, що «дискреційні
повноваження в більш звуженому розумінні – це можливість діяти за власним розсудом, у межах закону,
можливість застосувати норми закону та вчинити конкретні дії (або дію) серед інших, кожні з яких окремо
є відносно правильними (законними)» (Закурін, 2009:18).
На думку B.I. Ремнєва, «застосування дискреційних прав – це дозволена законом інтелектуально-вольова
діяльність компетентного суб’єкта, змістом якої є здійснення вибору одного з кількох варіантів рішення,
встановленого правовою нормою, для забезпечення законності, справедливості, доцільності й ефективності
адміністративного регулювання з метою ухвалення оптимального рішення у справі, максимально повно
забезпечуючи досягнення встановлених правом цілей» (Ремнєв, 1979: 51).
У п. 7 ч. 1 ст. 2 проєкту закону України «Про адміністративну процедуру» термін «дискреційні повноваження» визначається як «повноваження, надане законом адміністративному органу діяти на власний розсуд при прийнятті рішення або обирати один із можливих варіантів рішення відповідно до закону та мети,
з якою таке повноваження надано» (Про адміністративну процедуру, 2020).
А.А. Грінь запропоновано авторське визначення поняття «дискреційні повноваження» як «сукупності
прав і обов’язків, закріплених адміністративним законодавством для виконання покладених на орган виконавчої влади чи його посадову особу функцій, що надають йому певний ступінь свободи розсуду оцінювати ситуації, здійснювати правомірний вибір між законними альтернативами та не передбачають обов’язків
узгоджувати свої рішення з будь-яким іншим суб’єктом» (Грінь, 2019: 3).
Аналогічні погляди на суть дискреції викладені у працях закордонних учених та законодавчих актах
інших країн, наприклад в Адміністративному процедурно-процесуальному кодексі Республіки Казахстан,
де в п. 6 ст. 4 сказано, що «адміністративний розсуд – це повноваження адміністративного органу, посадової
особи ухвалювати в установлених законодавством Республіки Казахстан цілях і межах одне з можливих
рішень на основі оцінки їхньої законності» (Адміністративний процедурно-процесуальний кодекс Республіки Казахстан, 2020).
Згідно з Рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи стосовно здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень, під дискреційними повноваженнями розуміють «повноваження, яке
надає адміністративному органу певний ступінь свободи під час ухвалення рішення, таким чином даючи
йому змогу вибрати з кількох юридично допустимих рішень те, яке буде найбільш прийнятним» (Рекомендації № К (80) 2, 1980).
В аналізі наведених визначень поняття «дискреційні повноваження» виділимо найбільш суттєві ознаки, що
характеризують його правову природу. По-перше, це юридична передбачуваність, тобто закріплена в законі
можливість діяти певним чином; по-друге, відповідність певній меті та цілям, що не суперечать закону, суспільній моралі та здоровому глузду; по-третє, наявність юридично встановлених меж дискреції, що не дає
їй перетворитися на свавілля. За влучним виразом М.І. Смоковича, «принцип верховенства права виступає
універсальним обмежувачем дискреційних повноважень суб’єкта владних повноважень» (Смокович, 2015: 8).
2. Суддівський розсуд
Під суддівським розсудом прийнято розуміти можливість суддів ухвалити рішення в кожному конкретному разі залежно від конкретних фактів і обставин.
М.А. Кравчук досліджує суддівський розсуд / дискрецію в історичному аспекті та доходить висновку, що
«наділення суду дискреційними повноваженнями має тривалу історію та сприяє забезпеченню здійснення
правосуддя. Вони є важливим і необхідним елементом судової діяльності» (Кравчук, 2015: 23). Зазначений
автор відзначає, що здійснення дискреційних повноважень не суперечить жодному із принципів права, передусім принципу законності.
Згодні із цим висновком, але варто наголосити, що на сучасному етапі розбудови в Україні системи адміністративного права і правосуддя на базі європейських правових цінностей застосування дискреційних повноважень як публічною адміністрацією (адміністративний розсуд), так і суддями (суддівський розсуд) насамперед
повинно відповідати принципу верховенства права, складовою частиною якого є принцип законності.
Г.П. Мельник розрізняє за критерієм волевиявлення законодавця безпосередні підстави для судового розсуду
(безпосереднє закріплення волі законодавця на надання суду дискреційних повноважень), опосередковані підстави (недоліки законодавства, випадки існування судового розсуду з мовчазної згоди законодавця) та допоміжні
(загальний зміст, мета і взаємозв’язки правових приписів і нормативно-правових актів) (Мельник, 2011: 46).
Відповідно до ст. 2 КАСУ, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних
повноважень адміністративні суди перевіряють, чи ухвалені (вчинені) вони на підставі, у межах повно182
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важень та способом, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження
з метою, із якою це повноваження надано.
Оцінка доцільності своєї дії, бездіяльності чи рішення з боку адміністративного органу має внутрішній суб’єктивний характер. Істотно впливають на адміністративний розсуд інтереси й імідж самого органу
публічної влади. Більш об’єктивною є зовнішня оцінка, яку надають уповноважені на те законом органи,
передусім судові органи.
3. Дискреція та вибір способу судового захисту
Суд, коли визнає відмову в наданні адміністративної послуги неправомірною, не завжди може в рамках
чинного процесуального законодавства та правової позиції Верховного Суду України напряму зобов’язати
суб’єкта надання адміністративної послуги задовольнити вимоги позивача (ухвалити індивідуальний нормативний акт на його користь), а тільки повторно розглянути звернення з урахуванням правової позиції суду
(Справа № 806/2208/17).
Такий спосіб захисту порушених прав позивача є вкрай неефективним і не гарантує їхнього поновлення.
Під час повторного розгляду суб’єкт владних повноважень зазвичай знову відмовляє суб’єкту звернення
в задоволенні його вимог, з посиланням на ті ж самі або додаткові, надумані, не передбачені законом підстави. І все починається з початку: нове звернення по захист до суду, що може тривати роками. Про яку ефективність захисту прав громадян можна тут говорити? Так, згідно з рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 31 жовтня 2019 р. скасовано рішення Боромлянської сільської ради 33 сесії 8 скликання
від 20 лютого 2019 р. «Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Б.», зобов’язано відповідача повторно розглянути клопотання й ухвалити
рішення з урахуванням правової оцінки, наданої судом. На виконання рішення Боромлянською сільрадою
ухвалено рішення 41 сесії 8 скликання від 13 грудня 2019 р., яким скасовано рішення від 20 лютого 2019 р.
та повторно винесене питання на розгляд сесії. Рішенням 42 сесії від 24 грудня 2019 р. повторно відмовлено
у зв’язку з тим, що ділянка рішенням цієї ж сесії запланована для проведення земельних торгів із продажу
права оренди, укладено й оплачено договір на розроблення технічної документації (Справа № 480/3160/19).
Практика Верховного Суду України в цьому питанні суперечлива. У результаті порушене право суб’єкта
звернення за наданням адміністративної послуги часто залишається незахищеним, мета справедливого правосуддя не досягається.
4. Межі дискреційних повноважень
М.А. Кравчук слушно зауважує, що «судовий розсуд не має бути необмеженим, інакше він може перетворитися на судове свавілля» (Кравчук, 2015: 23). Очевидно, що надання дискреційних повноважень органам
виконавчої влади без обмежень було б несумісним із принципом верховенства права.
Згідно із ч. 2 ст. 9 КАСУ, суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного
захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин
від порушень із боку суб’єктів владних повноважень.
Одним з основних засобів обмеження дискреційних повноважень суду, а отже, і забезпечення законності
їх реалізації, є дотримання судом умови щодо реалізації розсуду лише за наявності відповідних підстав.
Підстави для судового розсуду можна визначити як нормативне підґрунтя, яке надає можливість суду для
дискреційного застосування правових норм (Мельник, 2011: 23).
Суддя перевіряє на відповідність закону (законність) застосування адміністративним органом дискреційних повноважень, а саме: 1) чи наділений законом відповідний орган (посадова особа) дискреційними
повноваженнями в даній ситуації (факт), якими самими, у якому обсязі; 2) чи не допущено зловживання
правом (перевищення меж або протиправна відмова) або незаконної бездіяльності; 3) підстави для відмови;
4) дотримання меж застосування дискреційних повноважень; 5) відповідність ухваленого рішення (дії) меті
та цілям дискреції.
Суд дає оцінку названим обставинам, керується принципом верховенства права, обирає такий спосіб захисту порушених прав у порядку і межах, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України, який,
на його розсуд, є найбільш ефективним і оптимальним навіть тоді, коли виходить за межі позовних вимог.
Згідно з § 40 «Розсуд» розд. 1 ч. ІІІ Закону Федеративної Республіки Німеччина «Про адміністративну процедуру» , «якщо орган влади має право діяти за власним розсудом, він повинен використовувати
своє право розсуду відповідно до цілей повноваження і дотримуватись законодавчих меж розсуду» (Збірник
матеріалів, 2006: 57).
О.С. Лагода також вказує, що «адміністративний розсуд обмежений законом, а саме сферою його застосування, метою, яку необхідно досягнути в результаті. Беруться до уваги доцільність і оптимальність обраного варіанта, принципи використання адміністративного розсуду як орієнтири, правосвідомість та правова
культура державних службовців» (Лагода, 2006: 111–112).
Отже, законодавець повинен встановити чіткі межі як адміністративної, так і суддівської дискреції. Аналогічну правову позицію займає і Європейський суд з прав людини в низці розглянутих ним справ.
Китайський учений Менг Танг досліджує цю проблему та зазначає, що «з розвитком вітчизняної економіки з’явилося багато нових правових проблем та багато нових конфліктів інтересів, але ці фактичні проблеми не мають відповідних відповідей у законодавчих положеннях. Отже, суддям необхідно зробити розсуд,
дослідити мету позитивного права, вдатися до соціальних стандартів звичаїв, звичок та моралі та забезпечити
рівновагу інтересів» (Meng Tang, 2016: 36). Інші закордонні вчені у своїх працях неодноразово акцентували
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увагу на важливості вирішення проблеми обмеження дискреційних повноважень, наприклад: Bartosz
Wojciechowski, Marek Zirk‑Sadowski (2020 р.), Galligan Denis James (1986 р.), Adam Szot (2020 р.), T. Leigh
Anenson (2017 р.).
5. Критерії застосування дискреційних повноважень
Вирішальне значення для оцінки правомірності дій особи, що здійснює дискреційні повноваження, має її
мета. Загальною метою для суб’єкта адміністративного та суддівського розсуду варто визнати забезпечення
та захист прав і законних інтересів суб’єктів звернення за наданням адміністративних послуг, а загальними
цілями – ухвалення справедливого і розумного рішення, дотримання принципів адміністративної процедури
та судочинства, балансу інтересів особи та суспільства. Водночас кожен із зазначених суб’єктів має свою спеціальну мету, цілі. Суб’єкт владних повноважень має за таку мету вирішити звернення по суті в межах наданих
йому повноважень. Цілями є дотримання встановленого порядку та вимог щодо розгляду звернення.
Спеціальною метою судового розгляду спору з надання адміністративних послуг є перевірка відповідності адміністративного акта (рішення, дії, бездіяльності) вимогам законодавства, вибір оптимального способу судового захисту в разі встановлення порушень прав суб’єкта звернення. Спеціальна мета та цілі адміністративного судочинства сформульовані законодавцем у ст. 2 КАСУ під назвою «Завдання».
Верховний Суд так роз’яснив порядок вибору ефективного способу відновлення права особи, порушеного суб’єктом владних повноважень: «критеріями, які впливають на обрання судом способу захисту прав
особи в межах вимог про зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії, є встановлення судом додержання суб’єктом звернення всіх передбачених законом умов для отримання позитивного
результату та наявність у суб’єкта владних повноважень права діяти при прийнятті рішення на власний
розсуд» (постанова Верховного Суду України від 11 лютого 2020 р. у справі № 0940/2394/18). На цій
підставі Верховний Суд дійшов висновку, що адміністративний суд не обмежений у виборі способів відновлення права особи, порушеного владними суб’єктами, і має право обрати найбільш ефективний спосіб
відновлення порушеного права, який відповідає характеру такого порушення, з урахуванням обставин
конкретної справи. Перебирання непритаманних суду повноважень державного органу не відбувається за
відсутності обставин для застосування дискреції.
На нашу думку, критерії застосування дискреційних повноважень – це відповідність акта публічної влади принципу верховенства права, судовій практиці Європейського суду з прав людини та Верховного Суду
України, стандартам прав людини, доцільності та суспільній моралі. Водночас суд повинен знайти розумний
баланс між інтересами особи та суспільства.
Постає питання: чи має місце втручання судді в адміністративну діяльність органу публічної влади під час
розгляду спорів у публічній сфері? Китайський учений Менг Танг відповідає на це питання ствердно (Менг
Танг, 2011: 36). З такою думкою важко не погодитися. Адже деяка свобода суддівського розсуду, безумовно, необхідна. Вона надає гнучкості судді в ухваленні справедливих рішень. Суддя не створює нових правових норм, а дає тлумачення (крім конституційності) застосуванню в певних обставинах справи дискреційних
повноважень суб’єктом владних повноважень. Коли суд вирішує у вигляді зобов’язання органу публічної влади
(посадовій особі) ухвалити конкретне рішення (учинити дію), він не підміняє такі органи, не втручається в їхні
дискреційні повноваження, а в порядку судового контролю зобов’язує усунути порушення, яких припустилися
в межах конкретної справи. Таке розуміння і застосування суддівської дискреції особливо важливі в оцінці
оспорюваних індивідуальних правових актів, якими зазвичай закінчується розгляд звернень про надання адміністративних послуг. Якщо законом адміністрації надана деяка свобода дій (дискреція), суд не може підміняти
орган публічної влади і своїм рішенням визнати те чи інше право суб’єкта звернення замість акта органу влади, але суд повинен мати право напряму зобов’язати суб’єкта владних повноважень ухвалити такий акт, якщо
в суді доведено, що відповідач безпідставно і незаконно ухиляється від його ухвалення. Сьогоднішні норми
і судова практика, згідно з якою в такому разі суд із формальних підстав може лише зобов’язати суб’єкта владних повноважень розглянути звернення повторно з урахуванням правової позиції суду, викладеної в судовому
рішенні, не забезпечують ефективного судового захисту.
Винятком із цього правила може бути суттєва зміна обставин справи чи законодавства під час розгляду справи.
Висновки. Дискреційні повноваження – необхідні та невід’ємні елементи адміністративної діяльності
органів публічної влади, а суддівський розсуд – ефективного здійснення адміністративного правосуддя.
Загальною метою для суб’єкта владних повноважень та суду є забезпечення реалізації законних прав
і свобод суб’єктів звернення; цілями – ухвалення справедливого і розумного рішення, дотримання принципів адміністративної процедури та судочинства, балансу інтересів особи та суспільства.
Спеціальною метою судового розгляду спору з надання адміністративних послуг є перевірка відповідності адміністративного акта (рішення, дії, бездіяльності) вимогам законодавства, вибір оптимального способу судового захисту в разі встановлення порушень прав суб’єкта звернення.
Межі дискреції визначаються матеріальними і процесуальними законами, загальними засадами міжнародного та національного права і здоровим глуздом.
Критеріями правомірності застосування дискреції виступають Конституція України, міжнародні стандарти прав людини, принцип верховенства права, доцільність, суспільна моральність та судова практика.
Правовий інститут та юридичні механізми застосування дискреції в Україні не мають належного законодавчого врегулювання, що негативно позначається на ефективності судового захисту порушених прав
суб’єктів звернення за наданням адміністративних послуг.
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Помилки та корупційні ризики під час застосування дискреційних повноважень із боку посадових осіб
органів публічної влади та суддів тим менші, чим точніше виписані в законі умови та межі дискреції.
Для забезпечення правильного застосування дискреції необхідно ухвалити закон про адміністративну процедуру, у якому описати основні ознаки та межі застосування адміністративної дискреції, внести відповідні
доповнення в Закон України «Про адміністративні послуги» щодо підстав та меж адміністративного розсуду,
а в КАСУ – щодо меж суддівського розсуду та вибору судом ефективних способів захисту порушених прав.
У Законі «Про адміністративну процедуру» треба детально врегулювати загальні правила та порядок застосування суб’єктами владних повноважень своїх дискреційних повноважень, зокрема й заборону виходити за межі
встановлених законом підстав для відмови у вчиненні певних дій чи видання індивідуального правового акта.
Крім того, Верховному Суду України на підставі узагальнення судової практики необхідно надати судам
роз’яснення щодо порядку застосування суддівської дискреції у вирішенні спорів із суб’єктами владних
повноважень. Особливу увагу варто приділити постановленню зразкових рішень Касаційним адміністративним судом як еталонів розгляду типових справ.
Для відносин із надання адміністративних послуг, які спрямовані на реалізацію основних прав і свобод
суб’єктів звернення, характерна наявність дискреційних повноважень в обмеженому, майже мінімальному
обсязі. Межі адміністративної дискреції зазвичай викладені шляхом закріплення в законі вичерпного переліку підстав для відмови. Тому суддям під час розгляду спорів / правових конфліктів з органами публічної
влади варто надати право в разі встановлення відсутності законних підстав для відмови в наданні адміністративної послуги вирішувати спір по суті шляхом зобов’язання суб’єкта владних повноважень видати
індивідуальний правовий акт про задоволення відповідного звернення. Це прискорить розгляд справ і виконання судових рішень, забезпечить ефективний захист прав суб’єктів звернення.
Поставлена проблема потребує подальших наукових досліджень особливостей адміністративної та суддівської дискреції залежно від сфери управлінських відносин, а також предмета судового спору, особливостей меж та критеріїв її застосування.
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POJĘCIE I CECHY WYKROCZENIA DYSCYPLINARNEGO JAKO PODSTAWA
POCIĄGNIĘCIA DETEKTYWÓW KRAJOWEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
UKRAINY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ
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Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych (Kijów, Ukraina)
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Adnotacja. Znaczenie tego artykułu polega na tym, że ochrona praw i wolności człowieka, zapewnienie porządku i
zgodności z prawem, przeciwdziałanie przejawom naruszeń korupcyjnych ze strony podmiotów władzy i ich urzędników,
jest jednym z głównych obszarów polityki rządu mającej na celu wzmocnienie państwowości i przestrzeganie europejskich
standardów demokratycznych. Artykuł poświęcony jest określeniu pojęcia wykroczenia dyscyplinarnego detektywów
Krajowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy jako podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej. Na podstawie analizy
ustawodawstwa krajowego i publikacji naukowych dokonuje się charakterystyki cech wykroczenia dyscyplinarnego.
Powstała autorska interpretacja postępowania dyscyplinarnego detektywów Krajowego Biura Antykorupcyjnego
Ukrainy. Należy przez to rozumieć bezprawne działanie lub bezczynność personelu jednostek detektywów, co wyraża się
w nieprzestrzeganiu i naruszeniu dyscypliny służbowej, w wyniku której dochodzi do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Ustalono, że podstawą powstania odpowiedzialności dyscyplinarnej jest określenie podstawy prawnej bezprawności
działania lub zaniechania pracownika Krajowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, z naruszeniem przepisów
obowiązującego prawa poprzez popełnienie wykroczenia dyscyplinarnego.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność dyscyplinarna, wykroczenie, detektyw, Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy
(KBAU), pociągnięcie do odpowiedzialności.
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CONCEPT AND FEATURES OF DISCIPLINARY OFFENSES
AS A BASIS INVOLVEMENT OF DETECTIVES OF THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION
BUREAU OF UKRAINE TO DISCIPLINARY RESPONSIBILITY
Vladyslav Panov
Postgraduate Student at the Scientific Laboratory
on Problems Preventive Activities and Prevention of Corruption
National Academy of Internal Affairs (Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-4376-7629
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Abstract. The urgency of the article is that the protection of human rights and freedoms, law and order and law
enforcement, combating corruption by government officials and their officials, is one of the main directions of government
policy aimed at strengthening statehood and compliance with European standards. democratic standards. The article is
devoted to the definition of the concept of disciplinary misconduct of detectives of the National Anti-Corruption Bureau
of Ukraine as a basis for disciplinary liability. Based on the analysis of domestic legislation and scientific publications,
the characteristics of disciplinary misconduct are characterized. The author’s interpretation of the disciplinary misconduct
of detectives of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine has been formed. It should be understood as an illegal
culpable act or inaction of the personnel of detective units, which is expressed in non-compliance and violation of official
discipline, which results in disciplinary liability. It is determined that the basis for disciplinary liability is to determine
the legal basis for the illegality of the action or inaction of an employee of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine,
violation of applicable law by committing a disciplinary offense.
Key words: disciplinary responsibility, misdemeanor, detective, NABU, prosecution.

ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОСТУПКУ
ЯК ПІДСТАВА ПРИТЯГНЕННЯ ДЕТЕКТИВІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Владислав Панов
аспірант наукової лабораторії з проблем превентивної діяльності та запобігання корупції
Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-4376-7629
Panov@gmail.com
Анотація. Актуальність статті полягає в тому, що захист прав і свобод людини, забезпечення правопорядку
та дотримання законності, протидія проявам корупційних порушень із боку суб’єктів владних повноважень
і їхніх посадових осіб є одним із основних напрямів політики уряду, направленої на зміцнення державності
та дотримання європейських демократичних стандартів. Стаття присвячена визначенню поняття дисциплінарного проступку детективів Національного антикорупційного бюро України як підстави дисциплінарної
відповідальності. На підставі аналізу вітчизняного законодавства та наукових публікацій здійснюється характеристика ознак дисциплінарного проступку. Сформоване авторське тлумачення дисциплінарного проступку
детективів Національного антикорупційного бюро України. Під ним слід розуміти протиправну винну дію чи
бездіяльність особового складу підрозділів детективів, що виражається у недотриманні та порушенні службової дисципліни, внаслідок якої настає дисциплінарна відповідальність. Визначено, що підставою настання
дисциплінарної відповідальності є визначення правової основи протиправності дії чи бездіяльності працівника
Національного антикорупційного бюро України, порушення норм чинного законодавства шляхом вчинення
дисциплінарного проступку.
Ключові слова: дисциплінарна відповідальність, проступок, детектив, НАБУ, притягнення до відповідальності.

Вступ. Захист прав і свобод людини, забезпечення правопорядку та дотримання законності, протидія
проявам корупційних порушень з боку суб’єктів владних повноважень і їхніх посадових осіб є одним із
основних напрямів політики уряду, направленої на зміцнення державності та дотримання європейських
демократичних стандартів.
Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (Конституція України, 1996). Права та свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а їх утвердження і забезпечення є головним обов’язком держави (Конституція України, 1996). Вказана конституційна норма лягла
в основу формування напрямів діяльності Національного антикорупційного бюро України та відобразилися
в таких принципах діяльності останнього, як верховенство права, повага та дотримання прав і свобод людини та громадянина, законність тощо (Про Національне антикорупційне бюро України, 2014).
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Саме дотримання дисципліни та законності в діяльності правоохоронних органів, насамперед Національного бюро, є запорукою виконання покладених на них економічно та соціально важливих завдань – протидії
кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці,
а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції (Про Національне антикорупційне бюро України, 2014). Працівник Національного бюро, обираючи модель поведінки під час виконання
своїх обов’язків, діє у законний спосіб і в межах своїх повноважень, в основу яких покладено пріоритетність
прав людини, що є найвищою цінністю у правовій державі.
Основна частина. Дослідження особливостей виконання Національним бюро як спеціалізованим
антикорупційним органом покладених на нього завдань здійснювали Г.В. Атаманчук, М.Ю. Бездольний,
В.Д. Бабкін, В.А. Дем’янчук, О.І. Добровольський, В.В. Доненко, Д.Г. Заброда, І.О. Клочко, Ю.М. Комарова,
Ю.Г. Масікевич, М.І. Мельник, О.О. Овсяннікова, Ю.І. Паршин, В.І. Петрушко, А.А. Негадайло, В.П. Пєтков, О.Я. Прохоренко, О.М. Січивиця, Л.Д. Удалова, О.М. Шемякін, О.В. Шестопалов, О.Н. Ярмиш, але слід
наголосити, що особливості притягнення працівників Національного бюро до дисциплінарної відповідальності у разі порушення норм законодавства потребують додаткового дослідження.
Мета статті – визначити сутності дисциплінарного поступку та виділення його специфіки як підстави
притягнення працівників Національного бюро до дисциплінарної відповідальності.
Як слушно зазначає Т. Колєснік, дисциплінарний проступок є однією із ключових правових категорій
у питаннях притягнення працівника до відповідальності (Колєснік, 2017: 89). Отже, дисциплінарна відповідальність працівників Національного бюро настає за вчинення дисциплінарного проступку. Саме тому,
на нашу думку, розкриття поставленої мети слід почати з визначення сутності дисциплінарного проступку.
У 2006 р. був введений Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ, затверджений Законом України
від 22 лютого 2006 р. № 3460-IV, дія якого поширюється і на осіб начальницького складу Національного
антикорупційного бюро України, про що вказано як у самому статуті, так і в Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України» (ч. 6 ст. 10). Вказаний Статут визначає сутність службової дисципліни,
обов’язки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України стосовно її дотримання,
види заохочень і дисциплінарних стягнень, порядок і права начальників щодо їх застосування, а також порядок оскарження дисциплінарних стягнень (Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ, 2006).
Слід зауважити що у 2016 р. був розроблений і зареєстрований у Верховній Раді України проект Закону України «Про Дисциплінарний статут Національного антикорупційного бюро України» від 22 грудня
2016 р. № 5581, який повинен був врегулювати питання порядку проходження служби, застосування заохочень і дисциплінарних стягнень до осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро
України (Проект Закону України «Про Дисциплінарний статут Національного антикорупційного бюро
України», 2016). Слід зазначити, що нагальність прийняття цього проекту зумовлюється двома складниками: по-перше, постійні зміни, що відбуваються в чинному законодавстві, у т. ч. ті, що регламентують порядок походження служби правоохоронними органами; по-друге, у зв’язку зі специфікою виконання покладених на Національне антикорупційне бюро функцій і завдань, а також його спеціальним статусом, виникає
проблема щодо неможливості повною мірою відобразити це в уніфікованому акті для всіх правоохоронних
органів України, але сьогодні вказаний проект не затверджений.
Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ, затверджений Законом України від 22 лютого 2006 р.
№ 3460-IV, наводить визначення дисциплінарного проступку, під яким слід розуміти: невиконання чи неналежне виконання особою рядового або начальницького складу службової дисципліни (Дисциплінарний
статут органів внутрішніх справ, 2006). У свою чергу, службова дисципліна відповідно до ст. 1 вказаного
Статуту – це дотримання особами рядового і начальницького складу Конституції та законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та Присяги працівника органів
внутрішніх справ України (Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ, 2006).
Хочемо звернути увагу, що дія Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ, затвердженого Законом України від 22 лютого 2006 р. № 3460-IV, поширюється виключно на начальницький склад Національного бюро.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» до працівників
Національного бюро входять як начальницький склад, так і державні службовці та інші працівники, котрі
працюють за трудовими договорами в бюро.
Як ми вже зазначали вище, підставою до притягнення працівника Національного бюро, який є державним службовцем, є вчинення ним дисциплінарного проступку.
Учені-адміністративісти по-різному підходять до розуміння та визначення сутності дисциплінарного
проступку державними службовцями. Так, В. Манохін під дисциплінарним проступком розуміє протиправне, суспільно небезпечне, винне діяння (дію чи бездіяльність), що завдало шкоди суспільству і державі, хоч
і не суттєву (Манохин, 1977). У свою чергу, Д. Бахрах визначає дисциплінарний проступок як шкідливе,
антисуспільне діяння, вчинене членом колективу, що полягає в порушенні обов’язків, пов’язаних із перебуванням особи в такому колективі (Бахрах, 2000). Колектив авторів (В. Гаращук, В. Богуцький, В. Зуй)
більш повно розкриває сутність дисциплінарного проступку, під яким запропоновано розуміти невиконання
або неналежне виконання державним службовцем своїх службових обов’язків, перевищення своїх повнова188
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жень, недодержання обмежень щодо державної служби, вчинення діянь, що порочать орган, де службовець
працює, або його звання (норм моралі), присяги, обов’язків, передбачених у контракті, військової честі та ін.
(Битяк та ін., 2010: 194).
У свою чергу, ст. 65 Закону України «Про державну службу» визначає дисциплінарний проступок державного службовця як вчинення протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших
вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути
застосоване дисциплінарне стягнення (Про державну службу, 2015).
Як ми бачимо, спостерігається спільний правовий елемент визначення дисциплінарного проступку працівників Національного бюро як начальницького складу, так і державних службовців цього бюро. Отже,
дисциплінарним проступком детективів Національного бюро є протиправна винна дія чи бездіяльність особового кладу підрозділів детективів, що виражається у недотриманні та порушенні службової дисципліни,
внаслідок якої настає дисциплінарна відповідальність.
Виходячи з теоретичних засад адміністративного права, підстава виступає як один із елементів характеристики настання дисциплінарного проступку.
Як зазначає О.Д. Новак, дисциплінарна відповідальність дає можливість правильно зрозуміти значення дисциплінарної відповідальності у зміцненні службової дисципліни й законності, у покращенні якості
роботи державного апарату і посиленні захисту прав державних службовців та інтересів держави (Новак,
2012: 130). Є різні підходи до розуміння підстави настання юридичної відповідальності. Так, І. Самощенко
та М. Фарукшин виділяють правову підставу – сукупність норм, відповідно до яких настає відповідальність,
і фактичну підставу – вчинення правопорушення, за яке особа може нести відповідальність (Самощенко
та ін., 1971; Новак, 2012: 130). У сфері адміністративної відповідальності виділяють також підставу процесуальну, тобто акт компетентного суб’єкта про накладення конкретного стягнення за вчинення правопорушення (Бахрах, 1996; Новак, 2012: 130).
Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» у ст. 28 ч. 4 чітко виділяє підстави,
внаслідок яких настає дисциплінарна відповідальність працівників бюро, а саме: 1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; 2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що
стала відомою працівнику у зв’язку з виконанням його повноважень; 3) порушення встановленого законом
порядку і строків подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 4) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості; 5) негативні
результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника; 6) інші підстави, передбачені Законом України «Про державну службу» для працівників Національного бюро, котрі є державними
службовцями, або Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України для працівників Національного бюро, які є особами начальницького складу (Про Національне антикорупційне бюро України, 2014).
Досить широке коло підстав визначено Інструкцією про порядок проведення службового розслідування стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України, затверджену наказом Національного антикорупційного бюро України від 23 жовтня 2015 р. № 4, що включає як дисциплінарні й адміністративні проступки,
так і кримінальні правопорушення. Дія цієї Інструкції поширюється на всіх працівників Національного бюро,
включаючи начальницький склад, державних службовців та осіб, які працюють за трудовим договором.
Розкриємо основні підстави, відповідно до яких ініціюється проведення службового розслідування стосовно працівників Національного бюро, визначені п. 2 вказаної Інструкції: невиконання або неналежне
виконання працівником службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських
жертв або заподіяло значну матеріальну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації
чи об’єднанню громадян; недодержання законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства; на вимогу працівника Національного бюро з метою заняття безпідставних, на її думку, звинувачень
або підозри; з метою виявлення причин та умов, які призвели до вчинення корупційного або пов’язаного
з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший
спосіб, за подання спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції за рішення керівника органу, в якому працює особа, котра
вчинила таке правопорушення, тощо (Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового
розслідування стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України, 2015).
Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», а саме ч. 2 ст. 20 визначено, що працівники Національного бюро за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть дисциплінарну, цивільно-правову,
адміністративну або кримінальну відповідальність (Про Національне антикорупційне бюро України, 2014).
Отже, підставою настання дисциплінарної відповідальності є визначення правової основи протиправності дії чи бездіяльності працівника Національного бюро, порушення норм чинного законодавства шляхом
вчинення дисциплінарного проступку.
Відповідно до Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України дисциплінарна відповідальність не настає в осіб рядового і начальницького складу в разі, якщо шкода завдана правомірними діями внаслідок сумлінного виконання наказу начальника або виправданого за конкретних умов службового ризику
(Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ, 2006), але сам статут не розкриває поняття службового
ризику й у чому полягають правомірні дії працівників Національного бюро під час виконання службових
обов’язків, залишаючи Дисциплінарній комісії Національного бюро визначати вказані дії на свій розсуд.
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Висновки. Спираючись на проведений аналіз дисциплінарного проступку як підстави притягнення працівника Національного бюро до дисциплінарної відповідальності, ми дійшли таких висновків. Підстава
настання дисциплінарного проступку виступає як один із елементів характеристики настання цього проступку. У свою чергу, дисциплінарним проступком детективів Національного бюро є протиправна винна
дія чи бездіяльність особового складу підрозділів детективів, що виражається у недотриманні та порушенні
службової дисципліни, внаслідок якої настає дисциплінарна відповідальність.
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AKSJOLOGICZNE ROZUMIENIE OSOBISTYCH PRAW
NIEMAJĄTKOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ
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Adnotacja. W artykule opartym na osiągnięciach przedstawicieli różnych gałęzi nauk prawnych objawia
się istotna istota osobistych praw niemajątkowych jako wielowymiarowego zjawiska prawnego poprzez sferę
wartościowo-semantyczną jednostki. Przedstawiono cechy europejskiej doktryny osobistych praw niemajątkowych,
która jest podstawą europejskich standardów praw człowieka; zbadano aksjologiczny charakter osobistych praw
niemajątkowych; przeanalizowano wartości prawne określone w prawie cywilnym w zakresie egzekwowania praw,
których przedmiotem są osobiste dobra niemajątkowe. Podstawę metodologiczną badania stanowią podejścia
historyczne, antropocentryczne, formalno-prawne, dialektyczne, egzystencjalne i fenomenologiczne, które łącznie
pozwalają ujawnić wartość treści osobistych praw niemajątkowych, określić wpływ wewnętrznych postaw wartości
danej osoby na możliwość wykonywania i ochrony osobistych praw niemajątkowych, które należą do niej. Na
podstawie badania wartościowych aspektów osobistych praw niemajątkowych osób fizycznych wyciągnięto własne
wnioski, że na charakter działań osób fizycznych w zakresie realizacji i ochrony osobistych praw niemajątkowych
mają wpływ subiektywne i obiektywne czynniki, związane z unikalną naturą człowieka, jego zdrowiem psychicznym,
emocjonalnym i inteligentnym, poziomem świadomości prawnej, humanistycznym kierunkiem rozwoju państwa i
społeczeństwa. Prawo cywilne Ukrainy wymaga poprawy, ponieważ deklarowany przez niego szeroki zakres praw
osobistych, które mogą należeć do osoby, nie jest zapewniony przez odpowiedni mechanizm praktycznej realizacji.
Słowa kluczowe: dobro niematerialne, wartość, przedmiot, osobiste prawa niemajątkowe, świadomość prawna,
człowiek, życie, wolność, społeczeństwo.
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Abstract. In the article, on the basis of the achievements of representatives of various branches of legal science,
the substantive essence of personal non-property rights as a multidimensional legal phenomenon is revealed through
the value-semantic sphere of personality. The peculiarities of the European doctrine of personal non-property rights,
which is the basis of European human rights standards, are outlined; it is studied the axiological nature of personal
non-property rights; an analysis of the legal values enshrined in civil law to ensure the rights, the object of which
are personal intangible assets. The methodological basis of the study are historical, anthropocentric, formal-legal,
dialectical, existential and phenomenological approaches, which together allow to reveal the value of personal nonproperty rights, to determine the impact of internal values on the possibility of exercising and protecting personal
property rights. Based on the research aspects of the moral values of individuals it is formed own conclusions on
the nature of the individuals in the implementation and protection of the moral rights of an impact of subjective
and objective factors relating to the unique nature of a person, his or her psycho-emotional and intellectual health,
the level of legal awareness, the humanistic direction of development of the state and society. The civil legislation
of Ukraine needs to be improved, as the wide range of personal non-property rights declared by it, which may belong
to a person, is not provided with a proper mechanism of practical implementation.
Key words: intangible good, value, object, personal intangible rights, legal consciousness, person, life,
freedom, society.
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АКСІОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ
ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Лілія Паращук
викладач кафедри цивільного права і процесу
Західноукраїнського національного університету (Тернопіль, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-2269-1626
Parashchuk@gmail.com
Анотація. У статті на основі здобутків представників різних галузей правової науки змістова сутність особистих немайнових прав як багатовимірного правового явища розкривається через ціннісно-смислову сферу
особистості. Окреслено особливості європейської доктрини особистих немайнових прав, яка покладена в основу європейських стандартів прав людини; вивчено аксіологічну природу особистих немайнових прав; здійснено аналіз правових цінностей, закладених у цивільному законодавстві щодо забезпечення прав, об’єктом яких
є особисті немайнові блага. Методологічну основу дослідження становлять історичний, антропоцентричний,
формально-юридичний, діалектичний, екзистенціальний та феноменологічний підходи, які в сукупності дозволи
розкрити ціннісний зміст особистих немайнових прав, визначити вплив внутрішніх ціннісних настанов людини
на можливість здійснення та захисту належних їй особистих немайнових прав. На основі дослідження ціннісних
аспектів особистих немайнових прав фізичних осіб сформовано власні висновки, що на характер дій фізичних
осіб у сфері здійснення та захисту особистих немайнових прав впливають суб’єктивні й об’єктивні чинники,
пов’язані з унікальною природою людини, її психоемоційним та інтелектуальним здоров’ям, рівнем правосвідомості, гуманістичним спрямуванням розвитку держави та суспільства. Цивільне законодавство України потребує
вдосконалення, оскільки декларований нею великий обсяг особистих немайнових прав, що можуть належати
людині, не забезпечені належним механізмом практичної реалізації.
Ключові слова: немайнове благо, цінність, об’єкт, особисті немайнові права, правосвідомість, людина, життя,
свобода, суспільство.

Вступ. Правова наука постійно збагачується новими знаннями про різні правові явища, які у своїй сукупності дають змогу повною мірою розкрити багатогранність права. Особисті немайнові права – особливий правовий феномен, змістова сутність якого розкривається через ціннісно-смислову сферу особистості. Повноцінна реалізація природних прав, об’єктом яких виступають немайнові блага, досягається завдяки цінностям
і ціннісним орієнтаціям суспільства та людини, створенням умов для її фізичної та моральної автономії.
Невичерпна увага з боку вчених щодо проблематики особистих немайнових прав є цілком виправданою.
Зважаючи на те, що серед об’єктів зазначених прав одвічні людські цінності – життя, гідність, свобода,
здоров’я тощо, а динамічний розвиток суспільних відносин сприяє постійному розширенню та зміні меж
розуміння цього правового явища, вивчення різних правових аспектів реалізації особистих немайнових прав
стало об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та закордонних дослідників, серед яких: Н. Блаживська,
М. Братасюк, О. Грищук, Дж. Лакс, О. Кохановська, О. Посикалюк, П. Рабінович, Г. Савонова, С. Сліпченко,
М. Стефанчук, Н. Стефанчук, Р. Стефанчук, А. Янчук та інші.
Основна частина. Метою дослідження є здійснення філософсько-правового аналізу особистих немайнових прав через розкриття їхнього аксіологічного змісту.
Людина володіє природними правами з моменту появи соціуму, однак їхньому правовому оформленню передував довгий історичний шлях, який супроводжувався незчисленними конфліктами, революціями
та війнами. На відміну від майнових прав, генеза особистих немайнових прав як правового явища розпочалася відносно недавно. На території Європи розвиток учень про особисті немайнові права мав декілька
етапів. Його основою стало природно-правове вчення Дж. Лока, у якому філософ обґрунтував належність
людині особистих немайнових прав, зокрема права на життя, свободу, здоров’я.
Обраний Україною шлях інтеграції до європейської спільноти, адаптацію національного законодавства
до законодавства Європейського Союзу неможливо уявити без урахування доктрини особистих немайнових
прав у правових системах провідних європейських країн (Франція, Італія, Німеччина й інші), які, попри
відмінні історичні шляхи розвитку вчень про особисті немайнові права, стали джерелом формування змісту
сучасної доктрини особистих немайнових прав в Європі. Так, плюралістична концепція особистих немайнових прав домінувала у французькій доктрині й охоплювала широке коло конкретних немайнових прав, які
потребували охорони. У німецькій правовій доктрині переважала концепція загального особистого немайнового права. Аргументами її прихильників була неможливість охоплення всієї сфери особистого (прояви
особистості) окремими особистими немайновими правами та наявність водночас прогалин у праві. Вагомий
вплив на історичне формування охорони особистих немайнових прав мало також римське приватне право
(Posykalyuk, 2016: 187–188).
Нині існує ґрунтовна міжнародна нормативно-правова база щодо забезпечення особистих немайнових
прав фізичних осіб, яка поступово стає частиною національного законодавства. Урахування міжнародного
досвіду значно пришвидшило якісні зміни в цивільному законодавстві України щодо врегулювання правовідносин, об’єктом яких виступають особисті немайнові блага. Законодавець у Цивільному кодексі України
(далі – ЦК України), з урахуванням глибинності, нескінченності духовного світу людини, залишив відкритим
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перелік особистих немайнових прав, які можуть належати їй (ч. 3 ст. 270 ЦК України), та закріпив немайнові права, притаманні всім або більшості індивідів, як-от право на життя, свободу, здоров’я, приватність,
честь, гідність, ім’я тощо (Civil Code of Ukraine, 2003). Отже, законодавець, із дотриманням природно-правової концепції праворозуміння, визнав, що поряд із загальновизнаними немайновими правами існують або
можуть існувати й інші немайнові права, які, хоч і не реґламентовані законом, але також потребують законодавчого забезпечення.
О. Кохановська стверджує, що «нині більшість наших співвітчизників переконані, що найбільшою цінністю у світі є особистість кожної окремої людини (особи), тому приділяють колосальну увагу самовдосконаленню, духовному зростанню, а нематеріальне, немайнове, особисте стало важити для людини не менше,
а інколи й набагато більше, ніж матеріальне» (Kokhanovs’ka, 2019: 95–96). На наше переконання, зміна ціннісних орієнтацій на природні права людини, які є основою її життєдіяльності, стала своєрідним викликом
не лише для влади, але й для суспільства, яке, на жаль, і нині не до кінця усвідомлює обсяг, значення своїх
немайнових прав, не використовує повною мірою наявних, навіть забезпечених державою правових інструментів їхнього захисту.
Зважаючи на вітчизняну практику захисту особистих немайнових прав у суді, варто звернути увагу на
невеликий відсоток звернень у разі порушення немайнових прав фізичних осіб порівняно зі зверненнями,
які стосуються порушень, наприклад, майнових прав. Причини такої ситуації можуть бути різні. Однією
з них є низька ефективність вітчизняної судової системи захисту немайнових прав. Підтримуємо думку
М. Братасюк, що «під філософію захисту прав людини необхідно підвести нові світоглядно-філософські,
юснатуралістичні засади, відмовившись від легістських, оскільки в сучасній Україні легістська доктрина ще
досить живуча, особливо у правозахисній діяльності, хоча її принципи та цінності, як дежавоцентричні по
суті, є несумісними з демократичними цінностями» (Bratasiuk, 2020: 15).
Крім того, варто звернути увагу на особливості об’єктів майнових та немайнових правовідносин. У майнових правовідносинах об’єктом виступає майно – речі матеріального світу, майнові права й обов’язки.
Вони є цілком відчутними, їх втрата або набуття – реальними. Немайнові блага позбавлені економічного
змісту і перебувають у морально-ціннісній площині, рівень страждання особи в разі їх порушення залежить від морального розвитку індивіда, самоповаги, усвідомлення власної гідності. П. 4 постанови Пленуму
Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 2009 р. «Про судову практику у справах про захист гідності
та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» розкривається поняття
гідності як визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності (Resolution
of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine on judicial practice in cases of protection of the dignity and quality
of individuals, as well as the business reputation of individuals and legal entities, 2009).
Відсутність у багатьох індивідів визнання своєї унікальності, самоцінності, неповторності унеможливлює активні дії носія немайнового блага щодо їх охорони і, у разі порушення з боку інших осіб, захисту.
Усвідомленню належних особі немайнових благ перешкоджають також особливості людської природи. Як
зазначає американський філософ Дж. Лакс, ідея єдиної природи людини, яка об’єднує всіх нас, має бути
доповнена концепцією множинності людської природи, люди справді відрізняються значною мірою у своїх
почуттях, цінностях, діяльності. Звершення, які виражають їхнє життя, не лише різняться залежно від суспільства, епохи, але, крім того, і від індивіда (Laks, 1992).
Попри незначну активність суспільства в напрямі обстоювання особистих немайнових прав, зростання
кількості їх порушень, на засадничому рівні відбулось унормування особистих немайнових правовідносин,
чим наша держава засвідчила своє гуманістичне спрямування, упровадження загальноєвропейських стандартів прав людини у приватній сфері, визнання особливого місця особистих немайнових благ фізичної особи в ієрархії соціальних цінностей. Крім того, у ч. 1 ст. 1 ЦК України закріплено положення, згідно з яким
цивільним законодавством регулюються особисті немайнові відносини, засновані, серед іншого, на юридичній рівності, чим створено рівні умови для реалізації особистих якостей та здібностей у сфері немайнових
відносин усіма без винятку учасниками зазначених правовідносин, без поділу їх за будь-якими критеріями.
Ініціатива індивіда під час здійснення особистих немайнових прав, проявлена в активних або пасивних
діях, виявляє його унікальність, і гарантом цієї унікальності якраз виступає забезпечена на рівні цивільного
законодавства формальна рівність.
Основними критеріями, які відмежовують особисті немайнові права від майнових прав, є відсутність
економічного змісту та невід’ємність від особи – носія права. С. Сліпченко під час дослідження процес розвитку вчень про особисті немайнові права звертає увагу на гнучкість сприйняття їхньої правової природи,
яка пов’язана, серед іншого, зі зміною уявлень про цивільний обіг. У характеристиці досліджуваного автором третього етапу розвитку вчень про особисті немайнові права у країнах Європи автор звертає увагу на
розширення меж розуміння цього правового явища, що знаходить прояв у тому, що за змістом особисті права не зводяться тільки до можливості використання засобів захисту особистого інтересу, а й надають уповноваженій особі низку позитивних поведінкових можливостей, пов’язаних із використанням об’єкта. Звертається увага на зростання майнового значення нематеріальних благ, які традиційно вважалися особистими
немайновими; активно обговорюються тенденції до відмови від безумовної та категоричної характеристики
прав на особисті немайнові об’єкти як суто немайнові та невіддільні від особи-носія (Slipchenko, 2018: 242).
Особливістю об’єкта зазначених прав є те, що ним виступають цінні для людини блага, утілені в ній
самій, – свобода, індивідуальність, життя, здоров’я, повага, гідність, честь тощо. Спрямування особистих
© Knowledge, Education, Law, Management

193

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

немайнових прав на задоволення найбільш значущих для людини потреб, пов’язаних із її фізичним існуванням та соціальним буттям, розкриває їхній аксіологічний зміст, визначає фундаментальний характер цих
прав. П. Рабінович зазначає, що «основоположна фундаментальність прав людини полягає в тому, що вони
слугують базою, основою, підвалиною забезпечення існування та розвитку людини й у природі, і в суспільстві» (Rabinovych, 2018: 117).
Здійснення особистих немайнових прав передбачає позитивні або негативні дії з боку особи – носія права, причому досить часто несвідомі (людина може здійснювати природне право на честь, гідність, свободу,
водночас не надавати значення тому, що вона є учасником правовідносин, об’єктом яких виступає немайнове благо). У разі порушення права з боку інших осіб нерідко від її психоемоційного й інтелектуального
здоров’я, правосвідомості залежить усвідомлення того, що немайнове право порушене і потребує захисту.
Блага, як матеріальні, так і немайнові, будучи або ні по своїй суті цінними, набувають ціннісного змісту
завдяки системі цінностей людини, яка наділяє їх цим змістом, унаслідок чого в людини з’являється потреба
їхнього захисту в разі порушення.
Можливий захист у суді особистого немайнового права, за загальним правилом, залежить від активних дій
самої особи, немайнове право якої порушене. Диспозитивність методу цивільного права передбачає можливість
дій на власний розсуд, прояв ініціативи, зокрема й щодо захисту свого порушеного права, чим засвідчується
повага до приватності, автономії людини. Оскільки особа сама визначає межі своєї поведінки у сфері приватного
життя, на її розсуд залишено і право захищати особисте немайнове право або ні. Так, О. Грищук зазначає, що
«усвідомлення людиною своєї гідності включає в себе інтелектуальний, емоційний та вольовий моменти. Воно
ґрунтується на самооцінці людини та проявляється в усвідомленні та почутті власної гідності як людини, особистості, як представника тієї чи іншої спільноти, соціальної групи» (Hryshchuk, 2018: 21).
Не менш важлива роль держави у формуванні в особистості ціннісного ставлення до себе, суспільства і держави загалом. Так, ефективність застосування положень ЦК України, які регулюють особисті немайнові правовідносини, залежить не лише від рівня правосвідомості та правової культури учасників правовідносин, усвідомлення цінності особистих немайнових благ, які є їхнім об’єктом. Держава має не декларативно, а цілком реально
забезпечувати гарантовані Конституцією України невідчужуваність та непорушність прав і свобод людини.
Особливу увагу в цьому контексті привертає найбільш вагоме належне людини природне право – право
на життя. В абсолютних цивільних правовідносинах, де об’єктом виступає немайнове благо – життя, однією
стороною є особа – носій даного права, а на боці іншої сторони – невизначене коло осіб, які мають утримуватись від його порушення. Беручи на себе зобов’язання щодо забезпечення збереження життя людини,
зокрема й від втручання з боку інших осіб, держава також має забезпечити умови для його збереження й особою, якій належить дане право.
Прикладом визнання батьками цінності життя своїх дітей, хворих на спинальну м’язову атрофію (далі –
СМА), як найвищого блага, з одного боку, та декларативності положень Конституції України щодо визнання
людини найвищою соціальною цінністю, з іншого, є відчайдушна боротьба батьків за їхнє життя. В одному
випадку збір коштів на лікування кількамісячної українки Марії Сахно відбувався силами небайдужих людей
у всьому світі протягом жовтня – грудня 2020 р. Цілковита відсутність державного забезпечення в Україні
лікування дітей, хворих на СМА (ціна необхідного для лікування уколу – понад 2 млн доларів США), практично позбавила маленьку людину шансу зберегти найцінніший природний дар. Однак швидка самоорганізація
людей, які не декларативно, а фактично довели цінність людського життя, допомогла закрити збір і отримати
шанс на життя. В іншому випадку, батьки, які зневірились у можливості допомоги від держави, подали позов до
Європейського суду з прав людини й отримали позитивне рішення – 5 листопада 2020 р. в порядку Правила 39
Реґламенту Суд ухвалив проміжне рішення у справі «Гиря проти України» (заява № 41714/20) про вжиття термінових заходів до початку розгляду основної скарги у зв’язку із загрозою для життя заявника (Ukrinform dated
February 23, 2021). Суд зобов’язав Україну забезпечити лікування пацієнта зі СМА.
Антиподом права на життя є право на смерть. Законодавець не передбачив відповідальності особи –
носія права на життя в разі вчинення нею суїциду – дій, які можуть призвести до втрати немайнового блага.
Навіть зважаючи на складні життєві обставини, які можуть спричинити такі дії особи, смогубство може
свідчити про низькій опір людини життєвим обставинам, байдужість оточення до проблем тих, хто поруч.
Суїцид суперечить природі людини, моралі та релігії. Він є знеціненням особою безцінного дару, даного
їй Богом та природою, найвищим проявом несвободи людини. С. К’єркегор наголошує, що людина, коли
зазнає несвободи, потрапляє в полон страху перед добром або страху перед злом. І коли вона усвідомлює
такий свій стан, її охоплює відчай. Відчай не є тією хворобою, від якої можна померти, але, на думку філософа, це саме та хвороба, що є шляхом до смерті, у цього шляху немає кінця навіть після фізичної смерті.
Втеча від власного Я навіть через суїцид не звільняє людину від самої себе, але кидає в безодню несвободи
та зла (Savonova, 2019: 113).
Відповідно до ст. 27 Конституції України, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя (Constitution
of Ukraine, 1996). Відсутність у національному законодавстві вичерпного переліку немайнових прав, які
можуть належати особі, припускає можливість особи мати право на самогубство, чому сприяє й відсутність
у національному законодавстві відповідальності за вчинення людиною замаху на власне життя.
Ще одним способом реалізації права людини на смерть є легалізоване в низці країн, серед яких Франція, Канада, Голандія, Швейцарія, позбавлення життя іншої людини на її прохання (евтаназія, ортаназія,
САЛ). Позбавлення людини життя таким способом, можливо, є вищим ступенем прояву гуманізму, мило194
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сердя, оскільки позбавляє людину страждань і дає можливість гідно померти. Однак психологічне підґрунтя
даної проблеми розкриває і шлях до її вирішення – своєчасна психологічна допомога людині, яка опинилася
у важкій ситуації. А це робота близьких до неї людей і суспільства загалом. Папа Франциск, який коментував смерть сімнадцятирічної голландської дівчини Ноа Потховен, яка обрала так звану «солодку смерть»,
назвав евтаназію й асистоване самогубство поразкою для всіх. «Відповідь, до якої покликані всі ми, – зазначив Папа, – полягає в тому, щоб ніколи не залишати того, хто страждає, не здаватися, але заопікуватися
і любити, щоби повернути надію» (Tymotey et al., 2019).
«Сучасна переоцінка суспільних цінностей і пріоритетів змушує переосмислити питання співвідношення життя та смерті, а також місця людини та її внутрішніх духовних благ у системі соціальних цінностей.
Унаслідок таких змін майже в усіх європейських країнах домінує філософія непорушності прав та основних
свобод людини, а також недоторканості її життя» (Stefanchuk et al., 2018: 392). Ч. 1 ст. 281 ЦК України забороняється прохання фізичної особи про припинення її життя. Відповідно до ст. 52 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я», медичні працівники зобов’язані надавати медичну допомогу в повному обсязі пацієнту, який невідкладно її потребує (Fundamentals of the legislation of Ukraine on
health care, 1992). Законодавчий підхід є виправданим і таким, що не суперечить моралі нашого суспільства
та християнським засадам прав людини. Однак, визнаючи людське життя найвищою цінністю, і держава,
і суспільство, і кожна особа повинні створити умови для його збереження за будь-яких обставин.
Висновки. Вищедосліджене дозволяє констатувати, що безперервна зміна правової реальності, наповнення її новим змістом є наслідком динамічних процесів, які відбуваються в соціально-правовому бутті.
Особисті немайнові права є невід’ємним елементом правової реальності, феноменом, який має велике значення для розвитку правовідносин у правовому просторі. Визнання на рівні Конституції України людини
як найвищої соціальної цінності, законодавче забезпечення широкого кола особистих немайнових прав, які
можуть належати людині, визнання їхньої невичерпності є свідченням якісної зміни ціннісної орієнтації
нашого суспільства на основі сучасної європейської доктрини особистих немайнових прав. Водночас повноцінно зреалізувати належні особі особисті немайнові права вона може лише тоді, коли усвідомлює їхню
цінність, а цього можна досягти за наявності психоемоційного й інтелектуального здоров’я, високого рівня
правосвідомості.
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SPOSOBY POPRAWY REGULACJI PRAWNYCH BAZ DANYCH NA UKRAINIE
Andrii Petrenko
Kierownik Działu Obsługi Kampanii Rekrutacyjnej
Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-3255-2961
Petrenko@gmail.com
Adnotacja. Formułowanie propozycji poprawy regulacji prawnych baz danych na Ukrainie wiąże się z szeregiem
zagadnień, w szczególności o charakterze teoretycznym i normatywnym. Jednym z głównych problemów rozwoju
sposobów poprawy jest poszukiwanie i podkreślanie rzeczywistych problemów stosunków prawnych dotyczących
tworzenia i korzystania z baz danych, a także problemów lub niedoskonałości przepisów cywilnoprawnych baz danych
na Ukrainie. Pomimo dużej liczby badań dotyczących regulacji prawnych baz danych zarówno na Ukrainie, jak i za
granicą, problemy regulacji prawnych, a w niektórych aspektach i ochrony baz danych, nadal istnieją, regularnie stając się
przedmiotem inicjatyw legislacyjnych. Celem artykułu jest przegląd i próba sformułowania problemów regulacji prawnych
na Ukrainie baz danych różnych typów, w zależności od kryterium oryginalności, formy reifikacji, wypełnienia innymi
przedmiotami prawa autorskiego, a także przedstawienie własnej wizji autora odpowiednich dźwigni regulacji prawnych
dla zamierzonego rozwiązania wyznaczonych problemów, biorąc pod uwagę specyfikę istnienia baz danych w Internecie
oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania dużych zbiorów danych „Big Data”. Opisano 4 poziomy problematyki
regulacji baz danych na Ukrainie, które można krótko określić jako: problemy związane z ochroną własności intelektualnej
w Internecie; problemy związane z ochroną danych osobowych; problemy regulujące realizację transakcji w Internecie;
problemy związane z nielegalnymi działaniami popełnionymi za pomocą technologii komputerowych w Internecie.
W artykule wyjaśniono przyczyny problemów prawnych regulacji baz danych, ustalono związki przyczynowo-skutkowe,
które warunkują długotrwałe istnienie luk regulacji prawnych. Optymalne rozwiązania niektórych problemów regulacji
prawnych są postrzegane jako środki cywilnoprawnego racjonowania stosunków prawnych w zakresie praw autorskich do
baz danych, a mianowicie: dalsza implementacja norm prawa europejskiego na podstawie implementacji prawa zgodnie z
Umową o stowarzyszeniu z Ustawą Ukrainy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, przyciąganie ekspertów z Unii
Europejskiej, zapewnienie wsparcia przeglądu ustawy przez Radę Najwyższą ze strony ministerstw Gabinetu Ministrów
Ukrainy; wyszczególnienie i uregulowanie procedur ochrony nieoryginalnych baz danych według rodzaju „sui generis”.
Słowa kluczowe: regulacje prawne, bazy danych, handel elektroniczny, umowa.
196

© Knowledge, Education, Law, Management

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

WAYS TO IMPROVE THE LEGAL REGULATION OF DATABASES IN UKRAINE
Andrii Petrenko
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Abstract. The formulation of proposals to improve the legal regulation of databases in Ukraine is associated with
a number of issues, including theoretical and regulatory. One of the main problems of developing ways to improve
the search and identification of real problems of legal relations regarding the creation and use of databases, as well
as problems or imperfections of civil law regulation of databases in Ukraine. Despite the large amount of research on
the legal regulation of databases in both Ukraine and abroad, the problems of legal regulation, and in some respects
the protection of databases, continue to exist, regularly becoming the subject of legislative initiatives. The aim of the article
is to review and try to formulate problems of legal regulation in Ukraine of different types of databases, depending on
the criterion of originality, form of materialization, filling with other objects of copyright, as well as the author's own
vision of appropriate levers of legal regulation. Features of the existence of databases on the Internet and technologies for
obtaining and processing large data sets “Big Data”. 4 levels of problems of database regulation in Ukraine are described,
which can be briefly defined as: problems related to the protection of intellectual property on the Internet; problems
related to personal data protection; problems of regulating transactions on the Internet; problems related to illegal actions
committed with the help of computer technology on the Internet. The article clarifies the causes of problems of legal
regulation of databases, establishes causal links that lead to the long-term existence of gaps in legal regulation. The
appropriate solutions to certain problems of legal regulation are measures of civil law regulation in the field of copyright
on the basis of databases, namely: further implementation of European law based on the implementation of legislation
in accordance with the Association Agreement to the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights”, involvement
of experts from the European Union, providing support to the consideration of the bill by the Verkhovna Rada by
the relevant ministries of the Cabinet of Ministers of Ukraine; detailing and normative consolidation of procedures for
protection of non-original databases by the right of a special kind “sui generis”.
Key words: normative-legal regulation, databases, e-commerce, agreement.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАЗ ДАНИХ В УКРАЇНІ
Андрій Петренко
керівник відділу супроводу вступної кампанії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0003-3255-2961
Petrenko@gmail.com
Анотація. Формулювання пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання баз даних в Україні
пов’язане з низкою питань, зокрема теоретичного і нормативного характеру. Одна із основних проблем –вироблення шляхів вдосконалення пошук і виокремлення реальних проблем правовідносин ыз приводу створення і використання баз даних, а також проблем чи недосконалості цивільно-правового регулювання баз даних
в Україні. Незважаючи на велику кількість досліджень щодо правового регулювання баз даних як в Україні,
так і за кордоном, проблеми правового регулювання, а в деяких аспектах і захисту баз даних надалі існують,
регулярно стаючи об’єктом законодавчих ініціатив. Метою статті є огляд та спроба формулювання проблем
правового регулювання в Україні баз даних різних типів залежно від критерію оригінальності, форми уречевлення, наповнення іншими об’єктами авторського права, а також викладення власного бачення автора
належних важелів правового регулювання для передбачуваного вирішення окреслених проблем з урахуванням особливостей існування баз даних в мережі Інтернет і технологій отримання і обробки великих масивів даних «Big Data». Описано 4 рівні проблематики регулювання баз даних в Україні, що коротко можуть
бути означені, як: проблеми, пов’язані із захистом інтелектуальної власності в мережі Інтернет; проблеми,
пов’язані із захистом персональних даних; проблеми регулювання здійснення правочинів в мережі Інтернет;
проблеми, пов’язані з протиправними діяннями, вчиненими з допомогою комп’ютерних технологій в мережі
Інтернет. У статті з’ясовуються причини виникнення проблем правового регулювання баз даних, встановлюються причинно-наслідкові зв’язки, що зумовлюють тривале існування прогалин правового регулювання.
Оптимальними рішеннями визначених проблем правового регулювання вбачаються заходи цивільно-правового унормування правовідносин у сфері авторських прав на бази даних, а саме: подальша імплементація
норм Європейського права на основі імплементації законодавства відповідно до Угоди про асоціацію до
Закону України «Про авторське право і суміжні права», залучення експертів з Європейського Союзу, забезпечення супроводження розгляду законопроекту Верховною Радою з боку профільних міністерств Кабінету
міністрів України; деталізація і нормативне закріплення процедур захисту неоригінальних баз даних за правом особливого роду «sui generis».
Ключові слова: нормативно-правове регулювання, бази даних, електронна торгівля, договір.
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Вступ. Перехід на якісно нові рівні роботи з інформацією в рамках комп’ютерної та інформаційної революції, на думку експертів, передбачає розвиток такої інституалізації суспільного устрою, за яким більшість
працюючих членів суспільства будуть безпосередньо зайняті виробництвом, зберіганням, переробкою
та реалізацією інформації, особливо найвищої її форми – знань. У свою чергу цивільне право в цьому сенсі
являє собою найважливішу площину? в якій регулюються відносини з приводу інформації, а також охороняються відповідні об’єкти, на яких поширюється авторське право.
Поряд із тим слід звернути увагу, що в межах досліджень вчених-юристів відносини sз приводу баз
даних (їх створення, функціонування, відчуження тощо), а також авторсько-правові аспекти цих правовідносин ще є мало дослідженими, так само, як і малодослідженими досі ще є відносини в мережі Інтернет
(Mykaeva at all, 2016: 136), в якій, як правило, розміщуються ці бази даних (це стосується тих баз даних, що
об’єктивовані в електронній формі; при цьому, сьогочасні тенденції зводяться до того, що бази даних, як
правило, сутнісним чином розуміються саме як електронні збірники творів).
Вказане можна пояснити тим, що хоча інформаційно-мережева епоха та процеси глобалізації на пострадянському просторі відбулись ще з кінця вісімдесятих років ХХ ст. (Demyn, 2015: 73–78), правове регулювання цих відносин в Україні (Mykaeva, 2016: 68) здійснювалось із суттєвим запізненням відносно до
інформаційно-комунікаційних технологій, становлення та можливостей інформаційного суспільства (тобто
неадекватно до практичної дійсності). Саме тому виникає потреба в переосмисленні нормативно-правового
регулювання баз даних в нашій державі та формування пропозицій щодо його вдосконалення відносно до
актуальних потреб інформаційного суспільства, а також вимог ринку інформації, ринку технологій та сервісів для обробки «великих даних».
Основна частина. Об’єктивність проблематики практичної недостатності правового регулювання баз
даних в Україні (практичні проблеми належного функціонування баз даних) очевидна. Вчені зазначають, що
під поняттям «проблема» слід розуміти таку складну ситуацію, подолання якої можливе шляхом її вирішення (Ardashkyn, 2004: 147). Аналогічна дефініція цього терміну міститься у «Великому тлумачному словнику
сучасної української мови» (за редакцією В.Т. Бусол), у відповідності до якого проблема – це «складне теоретичне або практичне питання, що потребує вирішення, вивчення, дослідження» (Busel, 2005: 1143). Тобто
стверджувати про об’єктивну недостатність правового регулювання баз даних в Україні можна лише тоді,
коли наявне правове регулювання цих об’єктів авторського права є таким, що спричиняє проблеми в реалізації правових відносин з приводу баз даних та суміжних відносин. З огляду на це слід звернути увагу на такі
практичні проблеми недостатності сьогочасного правового регулювання баз даних:
1) проблеми, що пов’язані із захистом прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. У наукових розробках дослідниками звертається увага на те, що нелегальне розповсюдження фільмів, телепередач й інших
відеороликів, а також музичних творів, книг і програмних продуктів в мережі Інтернет сягає гігантських масштабів, тому що мережа Інтернет надає достатньо можливостей для фактично безконтрольного відтворення
і поширення таких об’єктів (Azyzov, 2016: 269–270; Mykaeva, 2016: 69). З іншого боку, ця проблема, яка для
нашої держави вже стала «традиційною» та такою, якій закономірним чином широко приділяють увагу вченіцивілісти (Ardanov, 2010; Borysenko, 2010; Hrihoriants, 2016; Kyryliuk, 2014; Pastukhov, 2002), на думку окремих вчених, ще не є достатньо реальною та актуальною проблемою. Зокрема, О.Д. Довгань зазначає, що «безліч інформаційних повідомлень у цифровому вигляді, що зведені в базу даних, становлять інтерес і можуть
потребувати не тільки їх охорони, а й захисту». Утім, «за нинішнього технічного рівня скопіювати з мережі
базу даних не завжди можливо, тому й особливих проблем із її захистом не виникає. Проблеми можуть і виникають із захистом від копіювання окремих творів, що знаходяться в базі даних» (Dovhan, 2017);
2) проблеми, які пов’язані із захистом персональних даних. Як вже нами зазначалось, створення та використання баз даних сприяють отриманню численних переваг для авторів та користувачів цих баз даних
в різних сферах буття людини: поява нових бізнес-моделей, побудованих на індивідуальному ставленні до
клієнта; вдосконалення системи охорони здоров’я, поліпшення криміногенної ситуації в великих містах,
боротьба з шахрайськими діями тощо. Поряд із тим великі дані, як зазначають мають також і «темну сторону» свого існування (про що нами вже вказувалось), володіючи значним потенціалом для вторгнення в приватне життя громадян (Savelev, 2015: 62), адже в цьому контексті діє принцип «чим більше персональних
даних людини міститься в інформаційному світі, тим більш можливий вплив на життя цієї людини, і відповідно, величина ризику порушення його прав» (Mavrynskaia, 2017: 2). Саме тому цілком справедливим
вважаємо твердження про те, що сьогодні особливу загрозу нормальному здійсненню цивільно-правових
відносин становить недооцінка ступеня суспільної небезпеки незаконного обігу баз даних, який завдає матеріальної та моральної шкоди суб’єктам персональних даних (Trofymov, 2008: 4). В тій чи іншій мірі на цю
обставину також звертають увагу в своїх дослідженнях й українські правники (Bryzhko at all, 2007; Hnatiuk,
2016; Korovaiko, 2018; Kulinich, 2007; Obukhovska, 2014).
Аналізуючи наявну практику, можна дійти висновку, що, незважаючи на вже тривале існування нормативного врегулювання питання захисту персональних даних на законодавчому рівні (хоча, на що нами вже
зверталася увага, дане законодавче регулювання вимагає модернізації, будучи об’єктивно неефективним
в достатній мірі), легальні межі відповідних правил у реальній дійсності постійно порушуються. Зокрема,
зловмисниками (що нами було виявлено в контексті дослідження бази даних ДЗК) вчиняються викрадення інформації, що є персональними даними (конфіденційної, секретної інформації), з баз даних, а також
здійснюються інші незаконні способи заволодіння інформацією особистого характеру, на основі якої створюються бази даних користувачів з адресами їх проживання тощо, відбуваються неправомірні операції
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з покупки-продажу або ж обміну базами персональних даних користувачів (Mykaeva, 2016: 70). З огляду на
це необхідно наголосити, щодо баз персональних даних, а також до баз даних загалом повинні нормативно передбачатись правила належного адміністрування баз даних, що передбачатимуть комплексні технічні
та юридичні вимоги щодо належного захисту адміністратором інформації, що міститься в базі даних, якщо
ця інформація потребує такого захисту;
3) проблеми, що пов’язані із правовим регулюванням електронної торгівлі у мережі Інтернет. Не викликає
сумнівів, що «традиційні» способи торгівлі в Україні поступово трансформуються та реалізуються в кіберпросторі, що надає численні переваги для суб’єктів господарювання та ставить підприємців та покупців товарів і послуг перед численними ризиками. При цьому ризики виникнення конфліктних ситуацій безумовно
збільшуються у разі купівлі-продажу складних об’єктів авторського права, головним чином, баз даних, що
можуть містити значні об’єми інформації, яка в дійсності може виявитись в частині (чи повністю) недостовірною, неактуальною тощо, а сама база даних – «неоригінальною».
При цьому слід враховувати той факт, що незважаючи на певні складнощі та об’єктивні проблеми розвитку, технології великих даних «стають одним з найважливіших напрямків формування нових сервісів, підвищення конкурентоспроможності сервісних підприємств, створення інноваційних маркетингових інструментів просування послуг в економіці знань» (Baburyn, 2014: 105), широко застосовуються в державному
управлінні. Саме тому поступове зростання об’єму операцій на легальному ринку баз даних, який сьогодні
ще не є критичним, а тому формально начебто не є особливо проблематичним, не може виправдати затримки
у розвитку правового регулювання баз даних, якого потребують учасники інших цивільно-правових відносин, що зацікавлені у безпечному та оптимальному функціонуванні баз даних;
4) проблеми, що пов’язані із шахрайством у мережі Інтернет. На даний момент існує величезна кількість
різних видів шахрайства в у кіберпросторі, слід враховувати і те, що з плином часу з’являються все нові
види шахрайств (Mykaeva at all, 2016: 148-149), які можуть здійснюватись у цивільно-правових відносинах з приводу баз даних, зокрема: створення сайтів-підробок, тобто, веб-сайтів, що зовні не відрізняються
від оригінальних сайтів (в якості об’єкту обираються популярні веб-сайти, користування якими передбачає
внесення користувачами персональних даних), відвідавши які, зловмисник отримує доступ до облікового
запису користувача на оригінальному сайті та/або до пристрою, з якого відбувалось відвідування сайту-підробки (у тому разі, якщо відвідування відбувалось з корпоративного комп’ютера існує ризик подальшого
використання цього комп’ютера та мережі зловмисником); створення та поширення програм-блокувальників, що створюються з метою їх використання для проникнення, наприклад, в СУБД та блокування доступу
до цієї бази даних (як наслідок, зловмисник повідомляє адміністратора та/або користувача бази даних про
те, що розблокування системи відбудеться після надання викупу). Звісно, окреслена проблема, щонайперше,
вказує на недостатність правового регулювання попередження та протидії шахрайству у кіберпросторі, утім,
цей факт не заперечує можливість висновку про необхідність нормативного закріплення стандартів забезпечення безпеки функціонування бази даних.
Відповідність правового регулювання баз даних в Україні законодавству про бази даних Європейського
Союзу. Держави, що не є державами-членами ЄС, не зобов’язані наближувати власне національне законодавство до договорів, директив і регламентів Євросоюзу, утім, як відомо, в силу прогресивності європейського законодавства (так само, у зв’язку із укладанням договору про асоціацію з ЄС, що містить вимоги
щодо наближення національного законодавства до європейського права) або з огляду на європейські перспективи держави, що не є державою-членом Союзу, наближують власне законодавство до європейського. Також важливим мотивом для окресленого є бажання держави, що не є державою-членом Євросоюзу,
наблизити національні стандарти до європейських з метою розширення адаптивних можливостей громадян
третіх держав у Європейському Союзі.
Що ж стосується України, то слід зауважити, що цивільне законодавство нашої держави у частині регулювання баз даних до сьогодні не є належною мірою адаптованим до законодавства про бази даних ЄС (загалом,
адаптація законодавства України про інтелектуальну власність до європейського права є актуальною проблемою, яку широко досліджують українські вчені (Kapitsa, 2005; Lymar, 2011; Shapoval at all, 2015), що прямо
випливає з результатів проведеного нами дослідження у межах підрозділу 1.3 цієї дисертації. Особливо проблематичним це питання виявляється з огляду на положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,
з іншої сторони (Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European
Atomic Energy Community and their Member States, of the other part, 2014), в яких містяться певний набір правил
регулювання баз даних, що мають бути закріплені в українському цивільному законодавстві.
Проблематика правового регулювання окремих баз даних. Досліджуючи в межах цієї дисертації проблемні питання правового регулювання та реалізації правових норм про базу даних ДЗК (також нами було
фрагментарно проаналізовано законодавство про бази персональних даних й виявлено суттєві його практичні недоліки), ми дійшли висновку відносно недосконалості правового регулювання цієї бази даних, що
обумовлено як спеціальними (наприклад, відсутність визначення «база даних ДЗК», неоднозначність розуміння законодавцем об’єктів ДЗК та об’єктів бази даних ДЗК тощо), так і загальними проблемами правового
регулювання баз даних в Україні. При цьому, як загальні, так і спеціальні проблеми правового регулювання
бази даних ДЗК дозволяють сформулювати узагальнені пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання баз даних в нашій державі.
© Knowledge, Education, Law, Management

199

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

З огляду на викладене можна дійти висновку, що вдосконалення правового регулювання баз даних в нашій
державі має відбуватись у напрямку приведення положень цивільного законодавства про бази даних до норм
європейського права, а саме у відповідності до положень Угоди про асоціацію та в частині забезпечення цивільно-правового захисту «неоригінальних» баз даних. Зважаючи на недосконалість існуючого правового регулювання баз даних в Україні та прогресивність європейського законодавства про бази даних, враховуючи зобов’язання
нашої держави щодо реалізації Угоди про асоціацію, вже сформульовані українськими вченими (Androshchuk,
2008; Drobiazko, 2008; Komziuk, 2010; Lytvyn, 2010) актуальні до сьогодні пропозиції щодо адаптації українського законодавства до права ЄС, вважаємо за доцільне розробити та прийняти Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо їх адаптації до законодавства ЄС у частині регулювання баз даних».
Поряд із тим слід звернути увагу на те, що Постановою КМУ «Про виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони», від 25 жовтня 2017 року № 1106 (On the implementation of the Association
Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community
and their Member States, of the other part, 2017) на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України покладається обов’язок до 31 грудня 2023 року виконати завдання щодо уточнення положень законодавства щодо
охорони баз даних відповідно до положень Угоди про асоціацію, здійснивши такі заходи:
1) розроблення та подання на розгляд Уряду України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо запровадження охорони баз даних відповідно до положень
Угоди про асоціацію;
2) опрацювання законопроекту із залученими експертами ЄС;
3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту. Подібні заходи
в зазначений строк Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України має також
реалізувати з метою уточнення положень законодавства відповідно до норм Угоди про асоціацію у частині, що стосується: суб’єкта авторського права на бази даних; обмежених дій, що стосуються баз даних,
та винятків щодо таких дій. На виконання цих завдань було розроблено та 26 вересня 2017 року опубліковано на офіційному веб-сайті Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» (On amendments to some legislative acts on the regulation of copyright and related
rights, 2018), аналіз норм якого не в повній мірі враховує вимоги імплементації до українського законодавства європейських норм про бази даних;
4) врегулювання проблемних питань «неоригінальних» баз даних. В аналізі регуляторного впливу до
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань
авторського права і суміжних прав» зазначається, що чинне законодавство передбачає можливість охорони
правом особливого роду (sui-generis) неоригінальних баз даних, однак слід констатувати відсутність спеціальних правових норм, що стосуються такої охорони, що «ускладнює захист законних інтересів власників
неоригінальних баз даних, у створення яких часто вкладаються великі інвестиції». Окрім того, в аналізі
регуляторного впливу до вказаного законопроекту зазначається, що «в епоху інформаційного суспільства
та Інтернету стає легко отримати доступ до змісту таких баз даних, здійснювати повторне використання
шляхом створення аналогічної бази даних і, таким чином зменшуючи комерційну вартість бази даних, зміст
якої було використано» (Analysis of the regulatory impact on the draft Law of Ukraine «On Amendments to
Certain Legislative Acts on the Regulation of Copyright and Related Rights», 2018). Таким чином, напрацювання
правових механізмів захисту неоригінальних баз даних не лише усуне проблемні питання, але й матиме
додатковий позитивний ефект для захисту інвестицій у сфері баз даних.
Висновки. У статті з’ясовано причини виникнення проблем правового регулювання баз даних, встановлюються причинно-наслідкові зв’язки, що зумовлюють тривале існування прогалин правового регулювання.
Оптимальними рішеннями визначених проблем правового регулювання вбачаються заходи цивільно-правового унормування правовідносин у сфері авторських прав на бази даних, а саме: подальша імплементація
норм Європейського права на основі імплементації законодавства відповідно до Угоди про асоціацію до
Закону України «Про авторське право і суміжні права», залучення експертів з Європейського Союзу, забезпечення супроводження розгляду законопроекту Верховною Радою з боку профільних міністерств Кабінету
міністрів України; деталізація і нормативне закріплення процедур захисту неоригінальних баз даних за правом особливого роду «sui generis».
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OCHRONA PAŃSTWOWA PRACOWNIKÓW ORGANÓW ŚCIGANIA I SĄDU:
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Ihor Petrishak
student Katedry Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego (Zaporoże, Ukraina)
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Adnotacja. Artykuł poświęcono podkreśleniu kwestii związanych z ustanowieniem podstawowych cech ochrony
państwowej pracowników organów ścigania i sądu poprzez określenie mechanizmu administracyjno-prawnego ochrony
państwowej pracowników tych organów, badanie prawa do stosowania ochrony państwowej i uprawnień, które go
tworzą, wyodrębnienie podmiotów, które są uprawnione do otrzymywania ochrony państwowej, oraz ustanowienie
systemu organów, które są upoważnione do zapewnienia ochrony państwowej pracowników organów ścigania i Sądu.
Nacisk kładziony jest na wąskie podejście do określania istoty prawa do ochrony państwowej pracowników organów
ścigania i sądu oraz jego administracyjno-prawnego zabezpieczenia. Zaproponowano rozważenie mechanizmu
administracyjno-prawnego ochrony państwowej pracowników organów ścigania i sądu przez pryzmat takich
elementów, jak: systemy instytucjonalne organów administracji zapewniające ochronę państwową; normy prawne,
za pomocą których zapewnione jest bezpośrednie zastosowanie władzy w procesie ochrony państwowej; podmioty,
wobec których można zastosować ochronę państwową; stosunki społeczne, które kształtują się w sferze ochrony
pracowników organów ścigania i Sądu.
Znaczenie i szeroki zakres stosunków społecznych, w ramach których organy ścigania i sądy sprawują swoje
uprawnienia, z jednej strony, oraz rozwój elementów mechanizmu egzekwowania praw ich pracowników – z drugiej
pośredniczą w potrzebie dalszych badań nad tą problematyką.
Słowa kluczowe: mechanizm administracyjno-prawny, ochrona państwowa, prawomocność, działania specjalne,
organ ścigania, sąd, pracownik, bliscy krewni.
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STATE PROTECTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS AND COURTS:
ADMINISTRATIVE ASPECT
Ihor Petrishak
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Zaporizhia National University (Zaporizhia, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-9758-3251
Petrishak@gmail.com
Abstract. The article is devoted to the issues related to the establishment of the essential characteristics of state
protection of law enforcement officers and the court by determining the administrative and legal mechanism of state
protection of employees of these bodies, the study of the right to state protection and its powers. has the right to
receive state protection, as well as the establishment of a system of bodies authorized to provide state protection of law
enforcement officers and the court. Emphasis is placed on the narrow approach to determining the essence of the right
to state protection of law enforcement officers and the court and its administrative and legal support. It is proposed to
consider the administrative and legal mechanism of state protection of law enforcement officers and the court through
the prism of such elements as: institutional systems of government agencies that provide state protection; legal norms,
which ensure the direct application of power in the process of state protection; subjects in respect of which state protection
may be applied; public relations, which are formed in the field of protection of law enforcement officers and the court.
The importance and wide range of public relations within which law enforcement agencies and courts exercise their
powers, on the one hand, and the development of elements of the mechanism for ensuring the rights of their employees,
on the other, mediate the need for further research on this issue.
Key words: administrative-legal mechanism, state protection, competence, special measures, law enforcement body,
court, employee, close relatives.

ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА СУДУ:
АДМІНІСТРАТИВНИЙ АСПЕКТ
Ігор Петрішак
здобувач кафедри адміністративного та господарського права
Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-9758-3251
Petrishak@gmail.com
Анотація. Статтю присвячено висвітленню питань, пов’язаних із встановленням сутнісних характеристик
державного захисту працівників правоохоронних органів та суду шляхом визначення адміністративно-правового
механізму державного захисту працівників цих органів, дослідженню права на застосування державного захисту
та правомочностей, які його формують, виокремлення суб’єктів, яких наділено правом на отримання державного
захисту, а також встановлення системи органів, які уповноважені забезпечувати державний захист працівників
правоохоронних органів та суду. Акцентовано увагу на вузькому підходові до визначення сутності права на державний захист працівників правоохоронних органів та суду та його адміністративно-правового забезпечення.
Запропоновано розглядати адміністративно-правовий механізм державного захисту працівників правоохоронних
органів та суду через призму таких елементів, як: інституційні системи органів управління, які забезпечують
державний захист; правові норми, за допомогою яких забезпечується безпосереднє застосування владного впливу
в процесі державного захисту; суб’єктів щодо яких може бути застосовано державний захист; суспільних відносин, які складаються в сфері захисту працівників правоохоронних органів та суду.
Важливість та широке коло суспільних відносин, в межах яких правоохоронні органи та суди здійснюють свої
повноваження, з одного боку, та розвиток елементів механізму забезпечення прав їх працівників – з іншого, опосередковують потребу здійснення подальших досліджень цієї проблематики.
Ключові слова: адміністративно-правовий механізм, державний захист, правомочність, спеціальні заходи,
правоохоронний орган, суд, працівник, близькі родичі.

Вступ. Питання здійснення адміністративно-правового механізму державного захисту працівників правоохоронних органів та суду тривалий час залишаються дискусійним. Законом України «Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів» визначено невичерпний перелік правоохоронних органів
на підставі наявності у них такої детермінуючої ознаки як здійснення правозастосовної або правоохоронної
функції. Проте внаслідок неоднакового застосування законодавства щодо підстав та процедури ініціювання
застосування державного захисту та суб’єктів, які мають право на державний захист, вказана діяльність
є малоефективною та часто порушує права та інтереси працівників правоохоронних органів та суду.
Метою дослідження є встановлення сутнісних характеристик адміністративно-правового забезпечення
державного захисту працівників правоохоронних органів та суду шляхом виконання таких науково-дослідницьких задач: визначення адміністративно-правового механізму державного захисту працівників правоохоронних органів та суду, дослідження сутності права на застосування державного захисту та правомочнос204
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тей, які його формують, виокремлення суб’єктів, яких наділено правом на отримання державного захисту,
а також встановлення системи органів, яких уповноважено забезпечувати державний захист працівників
правоохоронних органів та суду.
При здійсненні даного дослідження використовувались загальні та спеціальні методи наукового пізнання: метод системного аналізу, діалектичний метод, формально-логічний метод та структурно-функціональний, а також ряд емпіричних методів. Основу дослідження склали висновки провідних вчених в сфері адміністративного права, зокрема таких, як: В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, М.Н. Берідзе, І.В. Бойко,
Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко та ін. У той же час значна кількість проблемних питань адміністративно-правового
забезпечення державного захисту працівників правоохоронних органів та суду залишається невирішеною,
що свідчить про актуальність обраної теми дослідження.
Практична значимість: результати дослідження цікаві та корисні для вітчизняних законодавців
та суб’єктів публічного адміністрування на фоні актуалізації тенденцій демократизації та гуманізації управлінських процесів.
Новизна та оригінальність дослідження: всі результати отримані самостійно, є оригінальними (відсутні
аналоги та некоректні запозичення). Предмет дослідження розглядається в Україні вперше і має перспективу подальшого розвитку.
Основна частина.
1. Поняття адміністративного-правового механізму державного захисту
У наукових працях дослідників термін «механізм» набув особливого розвитку, його розуміють як сукупність засобів та методів досягнення поставлених цілей. Відповідно до мети або визначених державою
завдань відбувається відбір відповідних заходів для їх досягнення, що робить адміністративно-правовий
механізм різним за своїм складом, різним за набором засобів.
Комплексний механізм управлінського впливу – це сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого впливу суб’єктів управління і впливу на їх діяльність, що забезпечують узгодження інтересів взаємодіючих учасників суспільних відносин (Нижник, Машков, 1998: 16).
Використання в юридичній літературі категорії «механізм» пов’язане з усвідомленням того, що недостатньо
мати матеріальні норми, розвинену систему законодавства, необхідні ще чіткі механізми їх впровадження
в життя, що повною мірою стосується і адміністративно-правової сфери (Тодика, 2001: 337). Відповідно,
механізм адміністративно-правового регулювання є сукупністю адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі реалізації державної виконавчої
влади (Голосніченко, 1998: 14).
О.І. Безпаловою звернуто увагу на наявність широкого та вузького підходу до визначення поняття механізму
адміністративно-правового регулювання. У широкому сенсі механізм адміністративно-правового регулювання переважно розуміють як сукупність елементів і правових засобів, взаємопов’язаних і взаємозалежних, які
утворюють інформаційно-правову єдність з метою здійснення впорядковуючого впливу і стабільного розвитку
управлінських відносин у сфері діяльності органів виконавчої влади, державного управління, органів місцевого самоврядування, уповноважених посадових осіб та інших суб’єктів, урегульованих адміністративними
правовими нормами управлінських відносин, що виникають у державі та суспільстві, а у вузькому сенсі – це
сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин, які виникають з приводу правовідносин у сфері реалізації виконавчої влади (Безпалова, 2014: 41).
При цьому специфіка адміністративно-правового механізму тісно переплітається з зовнішньою формою
вираження державної виконавчої влади та здійснення державного регулювання. Загалом погляди науковців
можна згрупувати за ознакою, яка є визначальною при визначенні поняття «механізм державного регулювання» наступним чином: його визначено як поєднання методів, форм, стимулів, інструментів, технологій,
яких використовує держава (Корецький, 2002: 260); як сукупність певних державних регуляторів (Головко, Дідківська, 2000: 209); як спосіб дій суб’єкта, набір інструментів, які розв’язують протиріччя (Латинін,
2006: 320); як заходи і засоби, розроблені державою з метою активізації суб’єкта (Розпутенко, 2009: 29).
Що стосується терміну «державний захист», то під ним слід розуміти створення надійних умов для здійснення чого-небудь; гарантування чого-небудь; захист, охорону кого-небудь або чого-небудь від небезпеки;
надання (постачання) чогось кимось у достатній кількості, створення усіх необхідних умов для здійснення
чогось, гарантування чогось (Чуйко, 2006: 85).
Таким чином, адміністративно-правовий механізм державного захисту працівників правоохоронних
органів та суду можна визначити як спосіб погодженого впливу суб’єктів управління на суспільні відносини,
які пов’язані з створенням надійних умов для функціонування суддів та правоохоронних органів та гарантування їх охорони від небезпеки. Погоджений вплив реалізується за допомогою сукупності правових, фінансових, організаційних, інформаційних і соціальних та спеціальних заходів, які здійснюються органами державної влади.
Адміністративно-правовий механізм державного захисту працівників правоохоронних органів та суду
складається з окремих елементів: інституційної системи органів управління, які забезпечують застосування
заходів державного захисту; правових норм, за допомогою яких забезпечується безпосереднє застосування
владного впливу в процесі державного захисту; суб’єктів щодо яких може бути застосовано державний
захист; суспільних відносин, які складаються в сфері захисту працівників правоохоронних органів та суду.
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Для оптимізації адміністративно-правового механізму державного захисту працівників правоохоронних
органів та суду, на думку автора, необхідно виходити з такого:
− державний захист працівників правоохоронних органів та суду як динамічне явище включає різні етапи, що потребують відмінних засобів адміністративно-правового впливу;
− державний захист працівників правоохоронних органів та суду як стале явище опосередковує необхідність виокремлення єдиних принципів адміністративно-правового регулювання;
− державний захист працівників правоохоронних органів та суду є спеціальним видом державного
захисту особливої групи публічних службовців, діяльність яких пов’язано з підвищеним ризиком.
2. Право на забезпечення державного захисту
Наділення особи якістю суб’єкта права є першою і необхідною умовою набуття нею суб’єктивних прав.
Об’єктивне право (право в об’єктивному сенсі) – це абстрактно-загальні норми позитивного права, що
передбачають для фактично різних суб’єктів права формально рівні юридичні умови і можливості для реалізації в конкретних правовідносинах їх правомірних цілей та інтересів – набуття і здійснення ними своїх
конкретних, індивідуально-визначених суб’єктивних прав, створення і виконання ними своїх конкретних,
індивідуально-визначених юридичних обов’язків (Нерсесянц, 1999: 508).
Суб’єктивне право завжди належить уповноваженій особі, яка має певний інтерес: матеріальний, духовний, політичний, сімейний тощо. Для задоволення цього інтересу особі надаються певні правові можливості. Можлива поведінка щодо реалізації певного інтересу становить зміст суб’єктивного права і заснована на бажанні уповноваженої особи. Межі бажаної поведінки чітко окреслені нормами позитивного права
(Скакун, 2004: 230).
У конкретних правовідносинах суб’єктивні права реалізуються через правомочність уповноважених осіб.
Правомочність складається з таких елементів: право на особисті дії уповноваженої особи; право вимагати
певної поведінки від зобов’язаної особи, тобто право на сторонні дії; право звертатися до компетентних державних органів про застосування державного примусу у разі невиконання контрагентом своїх обов’язків;
право користуватися соціальними благами на основі певного суб’єктивного права. Таким чином, правомочність може бути: правом на поведінку; правом на вимагання; правом на домагання; правом на користування
соціальними благами (Цвік, Ткаченко, Петришина, 2002: 43).
Права працівників правоохоронних органів та суду як елемент їх правового статусу – це гарантована
правом і законом міра можливої або дозволеної поведінки особи, яка встановлюється для задоволення його
інтересів і забезпечується державою. Право на державний захист є правомочністю, якою наділено визначених законом суб’єктів, що забезпечується сукупністю встановлених заходів.
Відповідно, право на державний захист працівників правоохоронних органів та суду можна розглядати
у широкому та вузькому значенні. З позиції широкого підходу, воно виражено у таких правомочностях, як:
право на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування; право на обов’язкове державне страхування життя і здоров’я; право на пенсійне забезпечення; право на застосування заходів державного захисту
(безпеки). Вузький підхід до трактування державного захисту працівників правоохоронних органів та суду
засновано на положеннях Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», яким до заходів державного віднесено:
1) заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю з метою забезпечення виконання правомірних
наказів і усних вимог, що добровільно не виконуються, для захисту особистої безпеки, безпеки близьких
родичів, а також безпеки житла і майна;
2) одержання допомоги у виконанні покладених обов’язків, а в разі необхідності – для особистого захисту, а також свого житла і майна з боку відповідних правоохоронних та інших державних органів;
3) спеціальні заходи забезпечення безпеки;
4) отримання матеріальної компенсації в разі загибелі працівника, каліцтва або іншого ушкодження
здоров'я, знищення чи пошкодження його житла і майна у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
При цьому до спеціальних заходів належать: особиста охорона, охорона житла і майна; видача зброї,
засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; встановлення телефону за місцем проживання;
використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне
спостереження; тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку; забезпечення конфіденційності
даних про об'єкти захисту; переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна документів, зміна
зовнішності, переселення в інше місце проживання (Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, 1993). В рамках цього дослідження використано вузький підхід до визначення сутності права
державний захист працівників правоохоронних органів та суду.
3. Суб’єкти, яких наділено правом на державний захист
Для окреслення адміністративно-правового механізму державного захисту працівників правоохоронних
органів та суду, необхідно встановити коло суб’єктів, яких наділено правом на забезпечення державного
захисту.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»,
можна виокремити наступні групи суб’єктів, які мають право на забезпечення державного захисту:
1) до першої групи належать судді Конституційного Суду України, судді та працівники апаратів судів;
2) до другої групи належать працівники правоохоронних органів;
3) до третьої групи належать суб’єкти, які за певних умов мають право на отримання державного захисту;
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4) до четвертої групи належать близькі родичі осіб, які відповідають ознакам суб’єктів, яких віднесено
до 1 – 3 групи (Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, 1993).
Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судоустрою чи адміністративної
посади, яку суддя обіймає в суді. Особа набуває статусу судді та одночасно обов’язку з антикорупційного
декларування після складення присяги судді під час урочистої церемонії у присутності Президента України.
До участі в церемонії запрошуються Голова Верховного Суду, Голова Ради суддів України, Голова Вищої ради
правосуддя та Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Про судоустрій і статус суддів, 2016).
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддею є громадянин України, який
відповідно до Конституції України призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів
України і здійснює правосуддя на професійній основі.
Суддя Конституційного Суду є суб’єктом, на якого поширюється вимога з антикорупційного декларування.
Загалом, суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на
день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права
щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності.
Щодо набуття особою статусу Судді Конституційного Суду, то є певні суперечності. З однієї сторони,
відповідно до ст. 17 Закону України «Про Конституційний Суд», суддя Конституційного Суду набуває відповідних прав (одночасно з статусом) з дня складення ним на спеціальному пленарному засіданні присяги не
пізніше п’ятого робочого дня з дня призначення Судді на посаду. З іншого боку, відповідно до ст. 18 цього
ж Закону особа набуває статусу судді Конституційного Суду з дня, що є наступним за днем призначення на
посаду. З метою уникнення суперечностей, уявляється доцільним визначити, що особа набуває статусу судді
Конституційного суду з моменту складення присяги (Про Конституційний Суд України, 2017).
Щодо працівників апарату суду, то до них віднесено: голову апарату суду, його заступників, працівників
управління, відділів, секторів, що здійснюють свої функції на підставі положень, які затверджуються керівником апарату відповідного суду, секретарі судового засідання, наукові консультанти та судові розпорядники. При цьому, кожен працівник апарату суду має посвідчення, що підтверджує його особу й повноваження
(Про затвердження Типового положення про апарат суду, 2019).
Щодо помічника судді, то ним може бути працівник апарату суду, який є патронатним службовцем у суді, який забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя (Положення про помічника судді, 2018). Секретар судового засідання є посадовою особою апарату
суду, який забезпечує організаційний аспект розгляду адміністративної справи. Адміністративною процесуальною правосуб’єктністю у цьому випадку наділено громадян України, які мають вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» (станом на теперішній час, назву спеціальності змінено на «Право») або «Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог щодо
стажу роботи (Типова посадова інструкція секретаря судового засідання місцевого загального суду, 2005).
Судовим розпорядник також належить до апарату суду та є працівником служби судових розпорядників,
який забезпечує додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні (Про судоустрій і статус суддів, 2016). Цього статусу може
набути особа, яка має ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань
«Право», вільно володіє державною мовою (Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників, 2017).
Другу групу суб’єктів, які мають право на державний захист складають працівники правоохоронних
органів. Станом на теперішній час, єдиного підходу до визначення поняття «правоохоронний орган» не
вироблено ні в законодавстві, ні в теорії права. Законом України «Про державний захист працівників суду
і правоохоронних органів» визначено невичерпний перелік правоохоронних органів на підставі наявності
у них такої детермінуючої ознаки як здійснення правозастосовної або правоохоронної функції (Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, 1993). Термін «функція» позначає роль та цільове
призначення діяльності окремого суб’єкта і застосовується для окреслення особливостей будь-яких соціальних, технічних, біологічних, правових явищ. В цілях цього дослідження правозастосовна або правоохоронна функція може бути визначена як елемент правового статусу суб’єкта публічної адміністрації, що відображає зміст та цільове призначення публічного адміністрування, яке забезпечується методами управлінського
впливу та має на меті протидію злочинності та забезпечення публічного інтересу.
Виходячи з змісту ст. 1 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» до органів, яких наділено правозастосовними або правоохоронними функціями віднесено: органи
прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів
і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю,
рибоохорони, державної лісової охорони тощо (Про державний захист працівників суду і правоохоронних
органів, 1993).
Можливим є застосування підходу до визначення системи правоохоронних органів через нормативне
закріплення за ними статусу правоохоронного. Відповідно, статусу правоохоронного органу закріплено за
Національну поліцією (Про Національну поліцію, 2015), прокуратурою (Про прокуратуру, 2014), Державним бюро розслідувань (Про державне бюро розслідувань, 2015), Службою безпеки України (Про Службу
безпеки України, 1992), Державною прикордонною службою України (Про Державну прикордонну службу
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України, 2003), Державною кримінально-виконавчою службою України (Про Державну кримінально-виконавчу службу України, 2005), Національним антикорупційним бюро України (Про Національне антикорупційне бюро України, 2014) тощо.
Таким чином, приходимо до висновку, що до правоохоронних органів, які наділено правом на державний захист може бути віднесено, з одного боку, тих, яких прямо зазначено в спеціальному законодавстві
(Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, 1993) та, з іншого боку – тих органів, які
виконують правозастосовну або правоохоронну функції, що закріплено на нормативному рівні.
До третьої групи належать суб’єкти, які за певних умов мають право на отримання державного захисту. До
таких осіб віднесено співробітників кадрового складу розвідувальних органів України, співробітників Служби судової охорони, працівників Антимонопольного комітету України та уповноважених осіб Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, які беруть безпосередню участь у: конституційному провадженні,
розгляді справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні у справах про адміністративні правопорушення; оперативно-розшуковій та розвідувальній діяльності; охороні громадського порядку і громадської
безпеки; виконанні вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та прокурорів; контролі за переміщенням людей, транспортних
засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України; нагляді і контролі
за виконанням законів (Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, 1993).
Групу близьких родичів в значенні державного захисту складають батьки, дружина (чоловік), діти, рідні
брати і сестри, дід, баба, онуки, посягання на життя, здоров’я, житло і майно яких перешкоджає виконанню
працівниками суду і правоохоронних органів покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих
прав (Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, 1993).
4. Інституційна система забезпечення державного захисту працівників суду та правоохоронних органів
Діяльність щодо забезпечення державного захисту працівників правоохоронних органів та суду
є невід’ємним елементом превентивного механізму забезпечення законності у публічному секторі. При цьому, загальноприйнятним є виокремлення системи суб’єктів адміністративно-правового забезпечення державного захисту в Україні, елементами якої є:
1) суб’єкти публічної адміністрації, які визначають основні напрями державної політики у сфері державного захисту, забезпечують розробку і прийняття законів, розподіляють функції між органами виконавчої
влади, координують їх діяльність, здійснюють і забезпечують ефективну реалізацію державної політики
(до них віднесено: Президента України, Прем’єр-міністра, уряд, органи державної виконавчої влади й органи місцевого самоврядування, судові органи, правоохоронні органи всіх рівнів);
2) суб’єкти, які приймають рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки (до них віднесено: керівників органів внутрішніх справ, керівників органів служби безпеки, керівників органів прокуратури, голову суду, Голову Конституційного Суду України; керівників органів охорони державного кордону
України, керівників розвідувальних органів України, керівників органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Директора Національного антикорупційного бюро України, директорів його територіальних управлінь, Директора Державного бюро розслідувань та його заступників, Голову
Служби судової охорони та його заступників);
3) суб’єкти, які здійснюють заходи забезпечення безпеки (до них віднесено: органи служби безпеки,
органи охорони державного кордону України, відповідні розвідувальні органи України, підрозділи Служби
судової охорони, органи управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, відповідний підрозділ Національної поліції України, відповідні підрозділи Національного антикорупційного бюро
України, органи Державного бюро розслідувань, відповідні підрозділи Служби судової охорони, поліцію)
(Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, 1993).
Виходячи з того, що державний захист працівників правоохоронних органів та суду є функцією держави,
що належить до механізму забезпечення законності та нормального функціонування правоохоронних органів та судів, особливістю системи суб’єктів адміністративно-правового забезпечення державного захисту
є те, що один і той самий суб’єкт буде одночасно тим, який забезпечує можливість здійснення державного
захисту та суб’єктом, який має право на державний захист.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати про наявну спеціальну правову регламентацію адміністративно-правового механізму державного захисту працівників правоохоронних органів та суду.
Встановлено, що адміністративно-правовий механізм державного захисту працівників правоохоронних
органів та суду є способом погодженого впливу суб’єктів управління на суспільні відносини, які пов’язані зі
створенням надійних умов для функціонування судів та правоохоронних органів та гарантування їх охорони
від небезпеки.
Запропоновано розглядати право на державний захист працівників правоохоронних органів та суду у широкому та вузькому значенні. З позиції широкого підходу, воно виражено у таких правомочностях, як: право на
медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування; право на обов’язкове державне страхування життя і здоров’я; право на пенсійне забезпечення; право на застосування заходів державного захисту (безпеки).
Вузький підхід до трактування державного захисту працівників правоохоронних органів та суду засновано на
положеннях Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».
Виокремлено систему суб’єктів, яких наділено правом на отримання державного захисту шляхом віднесення до неї: 1) суддів Конституційного Суду України, суддів та працівників апаратів судів; 2) працівників
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правоохоронних органів; 3) суб’єктів, які за певних умов мають право на отримання державного захисту;
4) близьких родичів осіб, які відповідають ознакам суб’єктів, яких віднесено до 1–3 групи.
Обґрунтовано, що особливістю системи суб’єктів адміністративно-правового забезпечення державного захисту є те, що один і той самий суб’єкт буде одночасно тим, який забезпечує можливість здійснення
державного захисту та суб’єктом, який має право на державний захист.
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Adnotacja. W artykule podkreślono kwestie roli partnerstwa społecznego w regulowaniu gwarancji realizacji praw
pracowników do sprawiedliwego wynagrodzenia. Analizowane są dodatkowe gwarancje realizacji praw pracowników
do sprawiedliwego wynagrodzenia. Udowodniono stanowisko potrzeby rozwoju „partnerstwa społecznego” na Ukrainie,
a nie działania kategorii „dialog społeczny”. Rozważane są moduły partnerstwa społecznego, które rozwinęły się na
świecie. Należy zauważyć, że mechanizm partnerstwa społecznego powinien celowo regulować zmiany wysokości
wynagrodzeń w grupach kwalifikacyjnych w powiązaniu ze zmianami płacy minimalnej. Decyzje w takich sprawach
mogą być zawarte w porozumieniach generalnych, branżowych i terytorialnych. Wskazuje się, że regulacja stosunków
społeczno-zawodowych za pomocą systemu wielopoziomowego partnerstwa społecznego obejmuje rozróżnienie funkcji
każdego poziomu, zwiększenie odpowiedzialności pracodawcy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Nacisk
kładziony jest na rolę partnerstwa społecznego, ponieważ we współczesnych warunkach ukraińskich, gdy ani płaca
minimalna, ani stawki jednolitej siatki taryfowej nie pełnią nawet funkcji reprodukcyjnej, istota ekonomiczna dodatkowych
gwarancji dodatkowe gwarancje realizacji praw pracowników do sprawiedliwego wynagrodzenia, które muszą być
regulowane przez strony partnerstwa społecznego, nabierają szczególnego znaczenia. Mają one na celu zapewnienie
reprodukcyjnych, stymulujących i regulujących funkcji płacowych. Istotą funkcji motywacyjnej jest ustalenie zależności
wynagrodzenia pracownika od jego wkładu pracy, od wyników działalności produkcyjno-gospodarczej. Stwierdzono, że
Ukraina powinna zreformować prawo o dialogu społecznym, biorąc pod uwagę powyższe i wybrać wektor partnerstwa
społecznego. A dodatkowe gwarancje realizacji praw pracowniczych do sprawiedliwego wynagrodzenia powinny być
uregulowane właśnie z udziałem stron partnerstwa społecznego.
Słowa kluczowe: partnerstwo społeczne, dialog społeczny, gwarancje realizacji praw pracowniczych, wynagrodzenie
za pracę, płaca minimalna, funkcje płacowe.
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Abstract. The article highlights the role of social partnership in regulating guarantees for the realization of workers’
rights to fair pay. Additional guarantees for the realization of employees’ rights to fair remuneration are analyzed.
The position of the need to develop “social partnership” in Ukraine, rather than operating in the category of “social
dialogue”, is proved. The modules of social partnership that have developed in the world are considered. It is noted that
the mechanism of social partnership should purposefully regulate changes in the amount of payments by qualification
groups in connection with changes in the minimum wage. Decisions on such issues may be enshrined in General, Sectoral
and Territorial Agreements. It is indicated that the regulation of social and labor relations through a system of multilevel
social partnership includes the delimitation of functions of each level, increasing the responsibility of the employer in
addressing social issues. Considerable attention is paid to the role of social partnership, because in modern Ukrainian
conditions, when neither the minimum wage nor the rates of the single tariff grid perform even a reproductive function,
the economic essence of additional guarantees additional guarantees of workers’ rights to fair pay partnerships are
of particular importance. They are designed to provide reproductive, stimulating and regulating functions of wages. The
essence of the stimulating function is to establish the dependence of the employee’s salary on his labor contribution, on
the results of production and economic activities. It is concluded that Ukraine should reform the law on social dialogue
taking into account the above and choose the vector of social partnership. And additional guarantees for the realization
of workers’ rights to fair pay should be regulated with the involvement of the parties to the social partnership.
Key words: social partnership, social dialogue, guarantees of realization of workers’ rights, wages, minimum wage,
wage functions.
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Анотація. У статті висвітлені питання ролі соціального партнерства в регулюванні гарантій реалізації прав
працівників на справедливу оплату праці. Аналізуються додаткові гарантії реалізації прав працівників на справедливу оплату праці. Доводиться позиція необхідності розвитку «соціального партнерства» в Україні, а не оперування категорією «соціальний діалог». Розглядаються модулі соціального партнерства, які склалися у світі.
Зазначається, що механізм соціального партнерства має цілеспрямовано регулювати зміни розмірів виплат за
кваліфікаційними групами у зв’язку зі змінами мінімальної заробітної плати. Рішення з таких питань можуть бути
закріплені в генеральній, галузевій та територіальній угодах. Вказується, що регулювання соціально-трудових
відносин за допомогою системи багаторівневого соціального партнерства передбачає також розмежування функцій кожного рівня, підвищення відповідальності роботодавця у вирішенні соціальних питань. Акцентується значна увага на ролі соціального партнерства, оскільки в сучасних українських умовах, коли ні мінімальна заробітна
плата, ні ставки єдиної тарифної сітки не виконують навіть відтворювальної функції, додаткові гарантії реалізації
прав працівників на справедливу оплату праці, які мають регулюватися сторонами соціального партнерства, набувають особливого значення. Вони покликані забезпечувати відтворювальну, стимулюючу і регулюючу функції
заробітної плати. Суть стимулюючої функції полягає у встановленні залежності заробітної плати працівника від
його трудового внеску, від результатів виробничо-господарської діяльності. Зроблено висновок, що Україна має
реформувати закон щодо соціального діалогу з урахуванням зазначеного вище, обрати вектор соціального партнерства. І додаткові гарантії реалізації прав працівників на справедливу оплату праці мають бути врегулюванні із
залученням сторін соціального партнерства.
Ключові слова: соціальне партнерство, соціальний діалог, гарантії реалізації прав працівників, оплата праці,
мінімальна заробітна плата, функції заробітної плати.

Вступ. Під час проведення аналізу і дослідження ролі держави в царині оплати праці ми маємо розуміти, що з переходом економіки України до ринкових реформ і появою недержавних форм власності держава
передала багато функцій щодо оплати праці працівників на самостійне регулювання самим підприємствам
установам, організаціям.
У такому контексті варто вести мову про механізм утворення додаткових гарантій реалізації прав працівників на справедливу оплату праці. Так само, як і мінімальні гарантії, зокрема мінімальна заробітна плата, повинні забезпечуватися працівнику, як це прийнято в економічно розвинених країнах, через систему
соціального партнерства за допомогою реалізації законодавства (Кодекс законів про працю України, інші
законодавчі акти), галузевих угод та колективних договорів.
Основна частина. Ми маємо відразу відзначити, що не випадково оперуємо категорією «соціальне партнерство»,
а не «соціальний діалог», яка прийнятна для національної системи трудового законодавства. З огляду на історичний
аспект, офіційне визначення соціального партнерства припинило існування в нашій країні після втрати чинності
Законом України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 р. № 2436–III, де у ст. 1 зазначалося, що соціальне партнерство – це система колективних відносин між найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою
владою, які виступають сторонами соціального партнерства у процесі реалізації їхніх соціально-економічних прав
та інтересів. А сторони соціального партнерства – професійні спілки та їх об’єднання, інші організації найманих
працівників, утворені ними відповідно до чинного законодавства; роботодавці, їх організації та об’єднання; держава
в особі виконавчих органів влади й органів місцевого самоврядування (About employers’ organizations, 2001).
Однак уже в Законі України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»
від 22 червня 2012 р. № 5026–VI термін «партнерство» не вживається взагалі, оперують лише поняттям
«соціальний діалог». Визначається, що Закон спрямований на підвищення ролі організацій роботодавців,
їх об’єднань у формуванні та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин, участі в соціальному діалозі (About employers’ organizations, their
associations, rights and guarantees of their activity, 2012).
У ст. 1 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 р. № 2862–VI (About social
dialogue in Ukraine, 2010) сказано, що соціальний діалог – це процес визначення та зближення позицій,
досягнення спільних домовленостей і ухвалення узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які
представляють інтереси працівників, роботодавців і органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання
трудових, соціальних, економічних відносин.
На наш погляд, логічно і доцільно говорити і розвивати саме «соціальне партнерство», а не оперувати категорією «соціальний діалог», оскільки під першим розуміється система взаємозв’язків між представниками
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найманих працівників (переважно профспілками), з одного боку, роботодавцями та їх об’єднаннями – із
другого, і державою й органами місцевого самоврядування – із третього, яка покликана для реалізації соціально-трудових прав та гарантій у відносинах між сторонами соціального партнерства. І тут очевидним
є «практична діяльнісна» складова частина, а не лише «узгоджувальна демагогія».
До того ж ми можемо стверджувати, що у світі за механізмом правового регулювання договірного процесу склалося три основні моделі соціального партнерства (Ukraine in 2007: internal and external situation
and prospects for development, 2008).
Перша модель характеризується високим рівнем централізації договірного процесу. Вона найбільш характерна для країн Північної Європи: Бельгії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Швеції. У цих країнах
утілено принцип трипартизму, згідно з яким усі рішення щодо соціально-трудових відносин ухвалюються
за активної ролі владних структур та за участю всіх соціальних партнерів. Діяльність сторін соціально-трудових відносин детально реґламентована законодавством, чітко визначені повноваження та розроблені процедури врегулювання трудових спорів. Організаційний рівень соціально-трудових відносин у цих країнах
можна оцінити як дуже високий. Угоди, що укладаються між соціальними партнерами, стають основою для
всіх галузей і підприємств. Частка працівників, об’єднаних у профспілки, у скандинавських країнах досягає
90%. Завдяки взаємодії та соціальному діалогу на загальнонаціональному рівні майже завжди досягаються
компроміс та злагода, що стало основою побудови держав загального добробуту.
Друга модель найбільш характерна для країн Центральної Європи (Австралія, Італія, Німеччиня, Франція, Швейцарія) та Великобританії, Ірландії. У цих країнах зазвичай на національному рівні не створюються постійно діючі органи соціального партнерства. Уряди країн регулярно проводять консультації з національними об’єднаннями профспілок і роботодавців. Спільні рішення на макроекономічному рівні майже
не ухвалюються, але іноді укладаються загальнонаціональні угоди з найважливіших питань соціально-трудових відносин. Основний рівень соціального партнерства в цій моделі – мезоекономічний, тобто основні
угоди ухвалюються на рівні регіонів та галузей. Частка працівників, об’єднаних у профспілки, у цих країнах
коливається в межах від 30 до 60%.
Третя модель характеризується тим, що переговорний процес відбувається на мікроекономічному рівні. Вона характерна для Франції, Іспанії, Португалії, Греції, а також США і Японії. У цих країнах роль
профспілкового руху незначна, уважається, що в постіндустріальному суспільстві відмирає захисна функція
профспілок. У практику соціально-трудових відносин широко втілюється система індивідуальних трудових
контрактів, у разі порушення яких працівник сам може обстояти свої права через суд. Частка працівників, об’єднаних у профспілки, досягає 30% (Ukraine in 2007: internal and external situation and prospects for
development, 2008).
Саме тому ми вважаємо, що механізм соціального партнерства має цілеспрямовано регулювати зміни
розмірів виплат за кваліфікаційними групами у зв’язку зі змінами мінімальної заробітної плати. Рішення
з таких питань можуть бути закріплені в генеральній, галузевій і територіальній угодах. Водночас необхідну
розроблення системи соціального партнерства за такими напрямами:
‒ удосконалення законодавчої бази, що забезпечує розвиток колективно-договірної системи;
‒ сприяння залученню більш широкого кола роботодавців у переговорний процес щодо укладення угод
усіх рівнів та колективних договорів;
‒ збільшення кількості укладених регіональних, територіальних, галузевих (міжгалузевих) і професійних
тарифних угод і колективних договорів на підприємствах (організаціях), а також забезпечення їх реалізації;
‒ поліпшення інформаційного й організаційно-методологічного забезпечення функціонування системи
соціального партнерства.
Отже, будемо говорити, що регулювання соціально-трудових відносин за допомогою системи багаторівневого соціального партнерства передбачає розмежування функцій кожного рівня, підвищення відповідальності роботодавця у вирішенні соціальних питань.
Ми акцентуємо значну увагу на ролі соціального партнерства, оскільки в сучасних українських умовах,
коли ні мінімальна заробітна плата, ні ставки єдиної тарифної сітки не виконують навіть відтворювальної
функції, додаткові гарантії реалізації прав працівників на справедливу оплату праці, які мають регулюватися сторонами соціального партнерства, набувають особливого значення. Вони покликані забезпечувати
відтворювальну, стимулюючу і регулюючу функції заробітної плати. Суть стимулюючої функції полягає
у встановленні залежності заробітної плати працівника від його трудового внеску, від результатів виробничо-господарської діяльності.
Під час дослідження класифікації гарантій реалізації прав працівників на справедливу оплату праці
ми вже звертали увагу на те, що, на наш погляд, оптимальним є поділ на основні та додаткові гарантії. У цій
статті ми звертаємо увагу саме на додаткові гарантії.
У Кодексі законів про працю (далі – КЗпП) України висвітлені в аспекті передбачення оплати праці працівникам за нестандартних умов чи в нестандартних ситуаціях такі гарантії:
− оплата праці в разі виконання робіт різної кваліфікації – ст. 104 КЗпП;
− оплата праці в разі суміщення професій (посад) і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника – ст. 105 КЗпП;
− оплата роботи в надурочний час – ст. 106 КЗпП;
− оплата роботи у святкові та неробочі дні – ст. 107 КЗпП;
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− оплата роботи в нічний часи – ст. 108 КЗпП;
− оплата праці за незакінченим відрядним нарядом – ст. 109 КЗпП;
− особливості оплати праці в разі невиконання норм виробітку – ст. 111 КЗпП;
− особливості оплати праці в разі виготовлення продукції, яка виявилася браком, – ст. 112 КЗпП;
− особливості оплати праці за час простою, а також у разі освоєння нового виробництва / продукції –
ст. 113 КЗпП;
− особливості оплати праці в разі переведення на іншу постійну нижче оплачувану роботу і переміщення – ст. 114 КЗпП.
Водночас вони не вичерпно врегулюванні у КЗпП, а з відсилкою, що особливості встановлюються генеральною, галузевою / регіональною угодами та колективним договором.
Також до додаткових гарантій ми відносимо ухвалення локальних нормативних актів із питань оплати
праці, які конкретизують з урахуванням особливостей діяльності підприємства, установи, організації. Так,
ч. 2 ст. 97 КЗпП визначає, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки,
схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими / регіональними угодами. Якщо колективний договір на підприємстві,
в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації, профспілковим представником, що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом (Code of Labor Laws of Ukraine, 1971).
Також серед додаткових гарантій ми виділяємо закріплення положення про те, що розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації, максимальним розміром
не обмежується (ч. 2 ст. 94 КЗпП). І ось тут маємо обов’язково зауважити, що в ч. 2 статті Закону України
«Про оплату праці», яка нібито має дублювати аналогічне положення КЗпП, уже не вказано, що максимальним розміром заробітна плата не обмежується. А просто зазначено, що розмір заробітної плати залежить
від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці
та господарської діяльності підприємства. Виходить, що законодавець просто забув дописати чи все ж таки
це зроблено навмисно? У будь-якому разі ця недоречність має бути усунута законодавцем.
Отже, ми робимо висновок, що розміри доплат і умови їх виплати встановлюються підприємствами,
установами, організаціями самостійно і фіксуються в колективних договорах, положеннях про оплату праці.
Водночас розміри доплат не можуть бути нижчими за встановлені законодавством. Отже, надання більшості
додаткових гарантій з оплати праці на підприємствах регулюються в колективних договорах, що входять
у систему соціального партнерства. Головне в механізмі утворення додаткових гарантій з оплати праці –
договірний процес, що відображає об’єктивну необхідність узгодження інтересів головних суб’єктів трудових відносин із цього питання.
Важливо зауважити, що вперше і найбільш повно принципи соціального партнерства розроблені в діяльності Міжнародної організації праці (далі – МОП).
Це організація із принципом тристороннього представництва. Вона об’єднує делегатів держав, роботодавців і працівників. Даний принцип дістав назву трипартизму. На практиці трипартизм означає, що держава, підприємці, профспілки є різними частинами, незалежними одна від одної, кожна з яких виконує
специфічні функції і несе свою відповідальність. Термін «трипартизм» охоплює всі питання системи соціального партнерства: двосторонні колективні договори; тристоронні консультації і переговори між урядом,
роботодавцями і працівниками; трудові конфлікти та їх урегулювання; участь трудящих в ухваленні рішень
на підприємствах тощо.
До важливих конвенцій МОП у сфері соціального партнерства належать такі:
1. Конвенція № 154 (1981 р.) «Про сприяння колективним переговорам»; поширюється на всі галузі економічної діяльності, містить визначення терміна «колективні переговори».
2. Рекомендація № 91 (1951 р.) «Про колективні договори». Вона пропонує процедуру ведення колективних
переговорів для розроблення, укладення, перегляду та поновлення колективних договорів. Розвиває ідею про
форми відносин суб’єктів соціального партнерства і поширюється на всі галузі економічної діяльності.
3. Конвенція № 144 «Про тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних правових
норм» (1976 р). У ст. 3 цього документа говориться, що «роботодавці та працівники представлені на рівній
основі в будь-яких органах, за допомогою яких здійснюється консультація».
Висновки. Отже, ми обстоюємо позицію, що Україна має реформувати закон щодо соціального діалогу з урахуванням вищезазначеного, обрати вектор соціального партнерства. І додаткові гарантії реалізації прав працівників на справедливу оплату праці мають бути врегулюванні з залученням сторін соціального партнерства.
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WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I NADUŻYWANIE PRAW PROCESOWYCH
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Adnotacja. W artykule zbadano specyfikę realizacji w przepisach krajowych Ukrainy i innych krajów prawa dostępu
do wymiaru sprawiedliwości i zakazu nadużywania praw procesowych przez uczestników rozprawy sądowej podczas
rozpatrywania sporów publicznych. Określono współczesne podejścia teoretyczno-prawne do wyjaśnienia pojęcia
nadużywania praw procesowych przez uczestników rozprawy sądowej i podstawowych elementów mechanizmu jego
zapobiegania. Z różnym stopniem szczegółowości zapisanych w ustawodawstwie krajowym elementów mechanizmu
zapobiegania nadużyciom praw procesowych przez uczestników rozpatrzenia sporu publicznego przez sądy, zdefiniowane
są następujące grupy krajów: w których ustawodawstwo nie przewiduje norm, które określałyby obowiązek stron w
dobrej wierze korzystać z ich praw, nie nadużywać ich, nie ma zabezpieczenia odpowiedzialności za takie działania;
kraje, których ustawodawstwo nie używa terminu nadużycie praw procesowych, zawiera jednak postanowienia ogólne
przestrzeganie zasady dozwolonego stosowania praw procesowych, przewiduje środki przymusu procesowego, sankcje
za jego nieprzestrzeganie; państwa, które nie ustanawiają zakazu nadużywania praw procesowych, jednak których
ustawodawstwo przewiduje kary za nieuczciwe korzystanie z praw procesowych; kraje, które zadeklarowały odpowiednie
zasady, ustanowiły obowiązki i sankcje za nadużywanie praw procesowych i inne. Określono perspektywy poprawy
Kodeksu Postępowania Administracyjnego Ukrainy poprzez uzupełnienie kryteriów nadużywania praw procesowych
jako gwarancji minimalizacji uznania sądów administracyjnych przy rozpatrywaniu sporów publicznych.
Słowa kluczowe: wymiar sprawiedliwości, nadużywanie praw procesowych, rzetelne stosowanie, spór publiczny, sąd
administracyjny, postępowanie sądowe.
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Abstract. The article examines the peculiarities of the implementation in the provisions of national legislation
of Ukraine and other countries of the right of access to justice and the prohibition of abuse of procedural rights by
participants in court proceedings in public disputes. Modern theoretical and legal approaches to clarifying the concept
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of abuse of procedural rights by participants in the trial and the main elements of the mechanism for its prevention are
identified. According to different degrees of detail of the elements of the mechanism of prevention of abuse of procedural
rights enshrined in the national legislation by the participants of public dispute consideration by courts, the following
groups of countries are defined: responsibility for such actions; countries whose legislation does not use the term abuse
of procedural rights, but contains general provisions for compliance with the principle of fair use of procedural rights,
provides for measures of procedural coercion, sanctions for non-compliance; states that do not prohibit the abuse
of procedural rights, but whose legislation provides for penalties for unfair use of procedural rights; countries that have
declared the relevant principles, established obligations and provided sanctions for abuse of procedural rights, and others.
Prospects for improving the Code of Administrative Procedure of Ukraine by supplementing the criteria for abuse
of procedural rights as a guarantee of minimizing the discretion of administrative courts in public disputes are identified.
Key words: justice, abuse of procedural rights, fair use, public dispute, administrative court, trial.

ПРАВОСУДДЯ І ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ІНОЗЕМНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Володимир Поліщук
здобувач кафедри адміністративного та господарського права
Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)
ORCID 0000-0002-2325-0382
Polishchuk@gmail.com
Анотація. У статті досліджено особливості реалізації в положеннях національного законодавства України
й інших країн права на доступ до правосуддя та заборони зловживати процесуальними правами учасниками
судового процесу під час розгляду публічних спорів. Визначено сучасні теоретико-правові підходи до з’ясування
поняття зловживання процесуальними правами учасниками судового процесу й основних елементів механізму
запобігання такому. За різним ступенем деталізації закріплених у національному законодавстві елементів механізму запобігання зловживанню процесуальними правами учасниками розгляду публічного спору судами визначено такі групи країн: у законодавстві яких не передбачено норм, які б визначали обов’язок сторін добросовісно
користуватись своїми правами, не зловживати ними, не закріплено відповідальність за такі дії; країни, законодавство яких не використовує термін «зловживання процесуальними правами», проте містить загальні положення дотримання принципу добросовісного використання процесуальних прав, передбачає заходи процесуального
примусу, санкції за його недотримання; держави, які не встановлюють заборони на зловживання процесуальними
правами, проте законодавство яких передбачає покарання за недобросовісне використання процесуальних прав;
країни, якими задекларовано відповідні принципи, встановлено обов’язки та передбачено санкції за зловживання
процесуальними правами й інші. Визначено перспективи вдосконалення Кодексу адміністративного судочинства
України шляхом доповнення критеріями зловживання процесуальними правами як гарантії мінімізації розсуду
адміністративних судів під час розгляду публічних спорів.
Ключові слова: правосуддя, зловживання процесуальними правами, добросовісне використання, публічний
спір, адміністративний суд, судовий процес.

Вступ. Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві є прямою перепоною
для реалізації принципу доступу до правосуддя, який є одним з основних, визначений на рівні міжнародного
та національного законодавства. У ст. 8 Загальної декларації прав людини визначено, що кожна людина має
право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй Конституцією або законом (Всеобщая декларация прав человека, 1948). Водночас
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у ст. 17 визначає, що зловживання правом
визначається як діяльність або дії, спрямовані на скасування прав та свобод, визнаних у Конвенції, або на їх
обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції (Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 1950). Щоправда, правознавці наголошують, що це стосується тільки прав, визначених
у цій міжнародній угоді, а не в національному законодавстві. Водночас норми ст. 35 Конвенції дозволяють
суду визнати заяву неприйнятною, якщо вона подана з метою зловживання правами. Проте чинний Кодекс
адміністративного судочинства (далі – КАС) України не передбачає такої можливості для українських судів
(Веремко, 2018).
Хартія з основних прав Європейського Союзу у ст. 54 також містить заборони щодо зловживання правом:
ніщо в цій Хартії не може тлумачитися як таке, що передбачає право займатися будь-якою діяльністю або
вчиняти будь-які дії, спрямовані на порушення прав і свобод, викладених у цій Хартії, або на їх обмеження більшою мірою, ніж це передбачено цією Хартією (Хартия основных прав Европейского Союза, 2000).
У цих положеннях виражено право всіх осіб на «ефективний засіб правового захисту перед компетентними
національними судами проти актів, що порушують основні права, які визнані Конституцією або законами,
а також право на заслуховування своєї справи незалежним та неупередженим судом в умовах повної рівності, чесно і публічно», – зазначає Мішель Бенішоу (Benichou, 2015).
Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів Ради Європи «Про шляхи полегшення доступу до правосуддя»
від 14 травня 1981 р. визначає, що одним із заходів прискорення розгляду справ є можливість тимчасового
виконання рішень, за яким можливе оскарження, а також виплата на банківський відсоток за присудженим
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рішенням суду суми до виконання рішення, як заходи запобігання недобросовісному використанню права
оскарження, зокрема й для отримання відстрочки (Про юридичну допомогу і консультації, 1999). Отже, міжнародні акти визнають проблему зловживання правами, зокрема й у судовому процесі, передбачають заходи
запобігання недобросовісному використанню учасниками судового процесу права на оскарження.
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) неодноразово наголошував (наприклад, у справі «Голдер
(Golder) проти Об’єднаного Королівства»), що право доступу до правосуддя є одним із невід’ємних складників права, гарантованого п. 1 ст. 6. У справі «Меньшакова проти України» ЄСПЛ зазначив, що в п. 1 ст. 6 втілено «право на суд», яке, згідно із практикою Суду, включає в себе не тільки право ініціювати провадження,
але і право розраховувати на «розгляд» спору судом (Пояснювальна записка до проєкту закону України
«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення перегляду судових рішень
в апеляційному та касаційному порядку», 2018; Рада Європи, Європейський суд з прав людини, 2013). Недобросовісне використання процесуальних прав та зловживання ними учасниками розгляду публічного спору
адміністративними судами є прямим порушенням міжнародних засад щодо права доступу до правосуддя.
Проблеми забезпечення принципу доступу до правосуддя та зловживання процесуальними правами
досліджувались у наукових працях таких вітчизняних та іноземних учених, як: В.О. Аболонін, І.Г. Андрущенко, К.В. Балакін, О.М. Барміна, Н.В. Басалюк, М.А. Боловнєв, В.Л. Грибанов, Р.А. Калюжний, Д.А. Козачук, Крістіан Кеніг, А.Я. Курбатов, Р.Д. Ляшенко, А.О. Малиновський, Мішель Бенішоу, О.О. Поротикова,
І.В. Сазанова, В.П. Таркін, О.С. Фонова, Т.С. Яценко й інші. Водночас, незважаючи на значну кількість
досліджень, присвячених вивченню цієї тематики, залишаються відкритими питання щодо поняття, змісту, кваліфікуючих ознак зловживання процесуальними правами, його негативного впливу на забезпечення
доступу до правосуддя, механізму запобігання, протидії та припинення таких зловживань в адміністративному судочинстві, перспектив удосконалення українського законодавства з урахуванням іноземного досвіду.
Саме ці неврегульовані та невизначені питання потребують розв’язання, зумовлюють актуальність додаткових досліджень зловживання процесуальними правами в адміністративному процесі як перепони на шляху
до доступу до правосуддя та його забезпечення адміністративними судами України.
Метою статті є з’ясування співвідношення засад доступу до правосуддя та протидії зловживанням процесуальними правами в адміністративному процесі в українському законодавстві та нормативно-правових
актах інших країн; виявлення положень, що визначають засади, засоби та способи запобігання та протидії
зловживанню процесуальними правами в адміністративному процесі в законодавстві інших країн, з’ясування
напрямів удосконалення адміністративного процесуального законодавства України.
Основна частина. В.О. Аболонін зазначає, що загальні уявлення про недобросовісну поведінку, властиві
багатьом європейським правовим системам, не були виражені в цілісному вченні про зловживання правом до XIX ст. Сам юридичний термін «зловживання правом» був запропонований бельгійським юристом
Ф. Лораном в ХІХ ст. і згодом, із зародженням та розвитком національних доктрин зловживання правом, був
сприйнятий багатьма правовими системами (Аболонин, 2008 : 7–8).
Ухвалені в XIX ст. кодифіковані акти європейських країн О.А. Поротікова поділила на дві категорії. Ті,
які за зразком Прусського уложення нормативно відбили ідею зловживання приватними правами. У даному
напрямку пішли, зокрема, Саксонський цивільний кодекс, а пізніше Німецьке і Швейцарське цивільні уложення. Друга група вирізнялася відсутністю законодавчого регулювання незловживань. До цієї групи науковець відносить Французький цивільний кодекс 1804 р., Австрійський цивільний кодекс 1811 р. (Поротикова,
2002: 18). Навіть більше, на думку А.О. Малиновського, у романо-германській правовій системі вказівки
на розумність, сумлінність і моральність поведінки закріплені переважно в конституційному та цивільному
праві. В англо-американській правовій системі дані межі використовуються більш широко, зокрема й у кримінальному праві (Малиновский, 2007). Водночас глобалізаційні процеси на міжнародному рівні привели до ухвалення низки документів, що визначають загальні для всіх країн засади доступу до правосуддя
та заборону на зловживання правами.
Вільний доступ до правосуддя та запобігання зловживанню процесуальними правами є базовими засадами, закріпленими не тільки в міжнародних документах, а також у національному законодавстві різних країн,
наприклад в іноземних адміністративних, адміністративно-процесуальних, адміністративно-процедурнопроцесуальних кодексах, Кодексі адміністративного судочинства України тощо.
У Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до
європейських стандартів від 10 травня 2006 р. вказується, що для забезпечення справедливості судової процедури необхідно передбачити ефективні механізми для запобігання недобросовісному використанню учасниками судочинства своїх процесуальних прав, а також відповідальність за невиконання процесуальних
обов’язків. Водночас цим документом визначено, що відповідальність учасників процесу за недобросовісне
користування процесуальними правами та за невиконання процесуальних обов’язків необхідно посилити
(наприклад, за навмисне зволікання процесу). Формами відповідальності можуть бути не лише наявні заходи процесуального примусу, а й застосування судом стягнень за невиконання вимог суду, покладення на
учасників процесу відшкодування судових витрат у підвищеному розмірі (Про Концепцію вдосконалення
судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, 2006).
Наведені норми свідчать про визнання Україною проблеми зловживання процесуальними правами та необхідність їх узгодження з вимогами міжнародних документів.
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У ст. 7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» зазначено, що доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому законами України
(Про судоустрій і статус суддів, 2016). У ст. 55 «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом»
Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (Конституція України,
1996). Згідно із цим положенням ст. 5 КАС України визначає, що кожна особа має право в порядку, установленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх
захист. Ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у визначеному цим Кодексом порядку. Відмова від права на звернення до суду є недійсною. Водночас ст. 8 КАС України визначає,
що всі учасники судового процесу є рівними перед законом і судом, не може бути привілеїв чи обмежень
прав учасників судового процесу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками (КАС, 2005). На дотримання засад доступності правосуддя, на наш погляд, спрямовані
також положення ст. 2 КАС України, яка визначає однією з основних засад адміністративного судочинства
принцип неприпустимість зловживання процесуальними правами, а також ст. 45 КАС України, яка визначає,
що учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними
правами, а зловживання ними не допускається (КАС, 2005). Проте українське законодавство, що реґламентує адміністративне судочинство, не містить цілісного механізму запобігання, протидії та припинення зловживання процесуальними правами учасниками розгляду справи. Це зумовлено незрілістю наукової думки
щодо змісту зловживання процесуальними правами учасниками адміністративного судочинства.
Крім відсутності сталої концепції розуміння зловживання процесуальними правами, складності дослідженню іноземного законодавства щодо запобігання зловживанню процесуальними правами в адміністративному судочинстві також додає різниця в історичних передумовах, системі права та нормативно-правових актах, термінології, що використовується в різних країнах. Це призводить до того, наприклад, що для
німецького закону суттєвою ознакою досліджуваного поняття є суб’єктивний умисел завдати іншому шкоди,
а для Швейцарського уложення, навпаки, досить об’єктивної невідповідності принципам доброї совісті, як
зазначає А.О. Малиновський (Малиновский, 2007).
Незважаючи на наукову невизначеність, правозастосовча діяльність у всіх країнах вимагає хоча б фрагментарного регулювання повноважень суду щодо протидії зловживанню процесуальними правам. Так, уряди
європейських країн, які усвідомлюють усю значущість і серйозність цієї проблеми, у своєму законодавстві
визначили відповідні запобіжні та каральні заходи, а також надали судам повноваження в боротьбі з ними.
У цьому аспекті корисним є досвід Франції щодо протидії зловживанню процесуальними правами як способу
обмеження доступу до справедливого правосуддя. Мішель Бенішоу зазначає, що у Франції в 1789 р. Французька революція розпочалася не з попиту на свободи, а з вимоги рівних прав, що відобразилось у ст. 1 Французької
декларації прав людини та ст. 9 Загальної декларації (Benichou, 2015). Тому досить ретельно розроблені заходи
відповідальності за недобросовісну поведінку учасників судового процесу в законодавстві Франції. В інституті зловживання процесуальними правами представлені всі його прояви: від навмисного затягування розгляду
справи до застосування незаконних процесуальних дій. Основна міра відповідальності – це штраф і компенсація, які призначаються за рішенням суду. Наприклад, якщо особа для досягнення своїх цілей зловживає своїм
становищем, на неї суд може накласти штрафні санкції від 15 до 1 500 євро, незалежно від заяви про відшкодування збитків, яку також може бути подано (Сазанова, 2009). Також законодавство Франції передбачає, що
за скаргу, подану з метою затягування процесу, заявник може бути підданий штрафу (Балакин, 2001: с. 89).
Такі заходи спрямовані на протидію затягуванню судових процесів, тому що, як зазначає Мішель Бенішоу, ані
громадяни, ані представники бізнесу не погоджуються з таким довгим розглядом їхніх справ. Цифри, наведені
CEPEJ – Європейською комісією з підвищення ефективності правосуддя, свідчать, що некримінальні справи
розглядаються у Франції за 220 днів, а цивільні та комерційні – трохи менше 300 днів; у Португалії – 1 100 днів;
на Мальті – більше 800 днів; у Литві та Чехії аналогічні категорії справ розглядаються протягом 100 днів. Що
стосується адміністративно-правових справ, то для Франції потрібно більше 300 днів (Benichou, 2015). Законодавство Франції не містить чіткої заборони зловживання правом, проте це не заважає судовим органам Франції
покладати відповідальність за завдання шкоди внаслідок зловживання уповноваженою особою належним їй
суб’єктивним правом, як зазначає І.В. Сазанова (Сазанова, 2009).
Федеральний закон Федеративної Республіки Німеччина (далі – ФРН) про адміністративну процедуру
передбачає, що особа зі скаргою може скаржитися також тоді, якщо має місце порушення федерального закону, зокрема й надмірне використання або зловживання розсудом (Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
1968). Для адміністративного процесу ФРН важливе розуміння змісту зловживання розсудом. Так, Крістіан
Кеніг зазначає, що питання про те, чи використовував орган влади свої повноваження способом, відповідним
цілям дозволу, буде розглянуто в судовому порядку, з урахуванням двох варіантів: 1) бракує розсуду, якщо
влада не враховує всі обставини конкретної справи; розгляд включає те, що було б ураховано відповідно
до ситуації та відповідно до закону; 2) неактуальні міркування вже є, якщо рішення (також) ґрунтується на
міркуванні, які не є доцільними. Особливо це стосується випадків свавілля, недобросовісності, зловживань
або неадекватного врахування приватних інтересів. У рамках перевірки в обох випадках має бути визначено, які цілі є основою дозволу та чи достатньо цих цілей спостерігалося в рішенні органу (Koenig, 2019).
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Законодавство ФРН, як підсумовує І.В. Сазанова, закріплює тільки загальну заборону здійснення права
з єдиною метою завдання шкоди іншій особі (Сазанова, 2009).
У результаті дослідження адміністративного процесуального законодавства різних країн ми дійшли
висновку, що більшість адміністративних, адміністративно-процесуальних кодексів, кодексів адміністративного судочинства визначають принцип доступу до правосуддя, водночас є різні підходи інституту зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві.
Висновки. У результаті проведеного дослідження нами було з’ясовано, що більшість національних адміністративних процесуальних законодавств інших країн містять серед засад розгляду публічних спорів судами принцип доступу до правосуддя, проте він не завжди посилюється законодавчими вимогами добросовісно використовувати процесуальні права учасниками такого процесу.
За різним ступенем деталізації закріплених у національному законодавстві елементів механізму запобігання зловживанню процесуальними правами учасниками розгляду публічного спору судами нами запропоновано згрупувати країни так: 1) не передбачено норми, які б визначали обов’язок сторін добросовісно
користуватись своїми правами, не зловживати ними, як і не закріплена відповідальність за такі дії (Азербайджан, Туркменістан, Грузія); 2) країни, законодавство яких не використовує термін «зловживання процесуальними правами», проте містить загальні положення дотримання принципу добросовісного використання
процесуальних прав, передбачає заходи процесуального примусу, санкції за його недотримання (Естонія,
Киргизька Республіка, Болгарія, Латвія, Вірменія); 3) не встановлено заборону на зловживання процесуальними правами, проте передбачене покарання за недобросовісне використання процесуальних прав (Франція); 4) тільки задекларовано обов’язок не зловживати процесуальними правами (ФРН); 5) задекларовано
принцип, встановлено обов’язки та передбачено санкції за зловживання процесуальними правами (Республіка Казахстан, Республіка Молдова); 6) задекларовано принцип, встановлено обов’язки, передбачено заходи
примусу для забезпечення добросовісного використання процесуальних прав та відповідальність (Україна).
У законодавстві більшості країн, щодо яких проводилось дослідження, діють розрізнені норми національного законодавства щодо встановлення принципу добросовісності використання процесуальних прав
та незловживання ними. Це призвело до синонімічного вживання термінів «добросовісно користуватись»
та «не зловживати» процесуальними правами у проаналізованих національних нормативно-правових актах,
що реґламентують судовий розгляд публічних спорів. Водночас за своїм семантичним значенням це різні
терміни. Ця невизначеність повинна бути вирішена також і нарівні національного законодавства України.
Цікавим є той факт, що до групи країн, що не мають якісного правового регулювання механізму запобігання
зловживанню процесуальними правами, входять розвинені країни. Це, на наш погляд, зумовлено історичними
особливостями формування цього інституту, тривалою судовою практикою щодо протидії зловживанню процесуальними правами та вже сформованою правовою культурою громадян і публічних службовців цих країн,
що зобов’язує їх як учасників адміністративного процесу, у більшості справ, діяти добросовісно.
Виявлено сучасну тенденцію, характерну для європейських країн в умовах економічної кризи, а саме
зловживання процесуальними правами судом через прагнення до економії бюджетних коштів, що спричиняє
певне нехтування правами учасників адміністративного процесу на справедливе правосуддя. Що зумовлює
поглиблення наукових досліджень щодо протидії зловживанню процесуальними правами всіма учасниками
судового процесу з розгляду публічних спорів, зокрема й судом.
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Adnotacja. Artykuł poświęcony jest badaniu definicji składu przedmiotowego prawa własności intelektualnej do
dzieła filmowego zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy i państw Unii Europejskiej. Autor zwraca zatem uwagę na to, że
ustawodawstwo krajowe opiera się na zasadzie uznania za podmioty prawa autorskiego do dzieła filmowego osób, które
wnoszą twórczy wkład w stworzenie odpowiedniego podmiotu prawa autorskiego. Z analizy przepisów Ukrainy i krajów
UE dotyczących dzieła filmowego można wyróżnić podejścia do wyjaśnienia kręgu osób, które są uważane za autorów
tego dzieła, w szczególności: 1) ustanowienie systemu, w którym film jest postrzegany jako wspólna praca kilku autorów,
którzy czynią swój wkład artystyczny w jego tworzenie (Ukraina); 2) utworzenie grupy autorów i twórców, którzy mogą
ubiegać się o autorstwo, a także przeniesienie praw do dzieła filmowego. Dzieło filmowe w tym podejściu jest uznawane
za wspólną pracę takich wspólnych autorów, jednak prawo przewiduje umowę między producentem a autorami, która
zawiera przeniesienie prawa do korzystania z filmu (Francja). Autor zwraca uwagę na to, że warto stworzyć nową strukturę
prawną, która zrównoważy interesy bezpośrednich autorów filmu, jego organizatorów i producentów. Pozostaje również
dyskusyjne uznanie autorstwa dzieła audiowizualnego tylko przez jedną osobę – reżysera dzieła.
Słowa kluczowe: autor, wykonawca, osoba fizyczna, dzieło filmowe, podmioty prawa autorskiego do dzieła
filmowego, reżyser-scenarzysta.
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Abstract. The article is devoted to the research of determination of the subject composition of the intellectual property
right to a cinematographic work under the legislation of Ukraine and the states of the European Union. Thus, the author
draws attention to the fact that the national legislation is based on the principle of recognition by the subjects of copyright
for a cinematographic work of persons who make a creative contribution to the creation of the relevant object of copyright.
From the analysis of the norms of the legislation of Ukraine and the EU countries concerning a cinematographic work it is
possible to allocate approaches on clarification of a range of persons who are considered authors of this work, in particular:
1) establishment of system in which the film is considered as joint work of several authors who make their artistic
contribution into its creation (Ukraine); 2) establishment of a group of authors and creators who can claim authorship, as
well as assignment of rights to a cinematographic work by law. A cinematographic work in this approach is recognized as
a joint work of such joint authors, but the law presupposes a contract between the producer and the authors, which contains
© Knowledge, Education, Law, Management

221

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 3

the assignment of the right to use the film (France). The author draws attention to the fact that it remains appropriate to
create a new legal structure that would balance the interests of the direct authors of the film, its organizers and producers.
It also remains debatable to recognize the authorship of an audiovisual work by only one person – the director of the work.
Key words: author, performer, individual, cinematographic work, subjects of copyright for cinematographic work,
director.

ПРОБЛЕМАТИКА СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НА КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ ТВІР ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню визначення предметного складу права інтелектуальної власності на
кінематографічний твір відповідно до законодавства України та держав Європейського Союзу. Автор звертає увагу
на те, що національне законодавство базується на принципі визнання суб’єктами авторського права за кінематографічним твором осіб, які роблять творчий внесок у створення відповідного об’єкта авторського права. З аналізу норм
законодавства України та країн Європейського Союзу щодо кінематографічного твору можна виділити підходи до
з’ясування кола осіб, які вважаються авторами цієї роботи, зокрема: 1) встановлення системи, у якій фільм розглядається як спільна робота кількох авторів, які роблять свій художній внесок у його створення (Україна); 2) створення
групи авторів та творців, які можуть претендувати на авторство, а також передача законних прав на кінематографічний твір. Кінематографічна робота за такого підходу визнається спільною роботою таких спільних авторів, проте
закон передбачає договір між продюсером і авторами, у якому зазначено передання права на використання фільму
(Франція). Автор звертає увагу на те, що залишається доцільним створити нову правову структуру, яка б збалансувала інтереси безпосередніх авторів фільму, його організаторів та продюсерів. Також залишається дискусійним
визнання авторство аудіовізуального твору лише однією людиною – режисером твору.
Ключові слова: автор, виконавець, фізична особа, кінематографічний твір, суб’єктів авторського права на
кінематографічний твір, режисер-постановник.

Вступ. Натепер, у зв’язку зі швидким розвитком кінематографії в Україні та численних копродукцій,
постала необхідність дослідження суб’єктного складу права інтелектуальної власності на кінематографічний твір за законодавством України та країн Європейського Союзу (далі – ЄС).
Основна частина. Дане питання досліджувалося С.Ю. Бурлаковим Н.В. Бочаровою, В.А. Дозорцевим,
А.І. Смирновим, водночас є необхідність порівняльного аналізу в рамках законодавства України та країн ЄС.
Мета даної статті полягає в тому, щоб дослідити особливості суб’єктного складу права інтелектуальної
власності на кінематографічний твір за законодавством України та країн Європейського Союзу, а також
визначитися з авторством відповідного твору й об’ємом прав у зв’язку зі створенням такого твору.
Кінематографічний твір є результатом спільних зусиль творчих працівників, сценаристів, кінорежисерів,
операторів, акторів, художників, композиторів, звукооператорів, виробничо-технічного персоналу кіностудій, а також суб’єктів організаційної (продюсерської) діяльності, варто звернути увагу на складність та синтетичність кінотворів, що зумовлює виникнення особливостей у встановленні правового статусу осіб, які
беруть участь у створенні кінотвору. Як наслідок – наділення цих суб’єктів певними суб’єктивними правами. Статус суб’єктів авторського права на кінематографічний твір, видається, має визначатися трьома
критеріями: 1) характером творчих внесків; 2) підставами для виникнення права на кінематографічний твір;
3) змістом прав на кінематографічний твір (Burlakov, 2008: 57).
Тому дослідження характеру творчих внесків створювачів і підстав для виникнення прав інтелектуальної
власності (авторські права) на кінотвір видається доцільним з погляду вирішення проблеми встановлення
кола творців, точніше, суб’єктного складу відповідних відносин, який може наділятися авторськими правами на кінотвір у законодавстві України та країн ЄС (Burlakov, 2008: 57).
Із проблемою визначення кола творчих працівників, які належать до авторів кінематографічного твору,
пов’язана проблема авторства на кінофільм загалом та індивідуально.
Для дослідження правового статусу суб’єктів прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір
необхідно насамперед звернутися до положень Бернської конвенції. Згідно з пп. (а) п. 2 ст. 14bis Конвенції, визначення осіб, що мають авторські права на кінематографічний твір, зберігається за законодавством
країни, у якій потребується охорона (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1994).
Поняття і суть суб’єктів права власності на кінематографічний твір в Україні та у французькому праві (фр. Le contrat d’explotation du droit d’auteur, le contrat d’auteur) неможливо розкрити без визначення характеру самих авторських прав. Коли йдеться про природу таких прав, французький законодавець
у ст. L 111–1 Кодексу про інтелектуальну власність Франції (Le code de la propriete intellectuelle, 1992)
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(далі – CPI) дає їм ключову характеристику: автор володіє щодо результату своєї творчої праці сукупністю
майнових і особистих немайнових прав (моральних прав) через факт створення такого результату. Авторські права являють собою право власності на нематеріальний об’єкт, що має абсолютний і винятковий
характер. Кодекс про інтелектуальну власність Франції визнає монополію автора на використання його
твору (фр. Le droit d’exploitation). Ст. L 122–1 CPI передбачає, що «право використання твору належить
його автору», уточнює, що це право «включає право на публічний показ і право на відтворення». Може
здатися, що право використання являє собою окреме майно (фр. к bien) (Bocharova, 2009: 120), яке належить автору, а право на відтворення і право на публічне представлення – правочини, які входять до його
складу, на зразок похідних від права власності речових прав (фр. les droits reels). Аналіз інших положень
Кодексу про інтелектуальну власність (наприклад, ст. L 122–799, а саме розд. 2 Кодексу, «Майнові права» – у множині!) показує, що в Кодексі йдеться про окремі види майна – право на відтворення і право
на публічне представлення (Le code de la propriete intellectuelle, 1992). Майнові авторські права (право на
відтворення і публічне представлення) можуть розділятися на інші, утворювати інші права використання
твору (право на прокат примірника твору, право на фрагментацію твору (окреме відтворення частин твору), право на адаптацію твору).
Згідно зі ст. L 121–1 CPI, особисті немайнові права мають так званий «вічний характер» і є невідчужуваними, вони невіддільні від особистості автора (фр. Ils sont perpetuels et imprescriptibles).
Однак дане законодавче положення не означає, що французькому праву відомий тільки дозвільний порядок користування майновими авторськими правами, подібно до того, як це відбувається в німецькому праві.
У Німеччині авторське право розглядається як єдине (унітарне) приватне право, що об’єднує немайнові
та майнові правомочності: належне автору майнове право тією ж мірою, що і немайнове право, є надзвичайно особистими правами (Tafforeau, 2004). Отже, у німецькому праві закріплений принцип невідчужуваності
авторських прав, які мають особистий характер: автор не відчужує, але надає право користування майновим
правом (фр. Le droit d’usage sur le droit d’exploitation) щодо свого твору.
Законодавство України, як і законодавство багатьох країн Європи, пішло шляхом закріплення первісних
авторських прав за авторами, фізичними особами. Підставою для виникнення первісних авторських прав
(як особистих, так і майнових) є факт створення творчого результату автором завдяки особистим зусиллям,
здійсненням особистого творчого внеску. Із цього виникає немайнове право авторства. Як наслідок, право
авторства є підставою для виникнення прав інтелектуальної власності (Dozortcev, 2003: 211).
Крім розподілу виключних прав інтелектуальної власності на первісні та похідні, існує розподіл їх на первинні та вторинні. Критерієм розподілу прав на первісні та похідні є залежність прав від наявності попередників.
Стосовно суб’єктного складу прав на кінематографічний твір ч. 1 ст. 17 Закону України «Про авторське
право та суміжні права» вказує, що авторами кінематографічного твору є:
а) режисер-постановник;
б) автор сценарію і (або) текстів, діалогів;
в) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього;
г) художник-постановник;
ґ) оператор-постановник.
Крім того, та сама фізична особа може суміщати дві і більше площин своєї правосуб’єктності.
У контексті регулювання питання авторства кінематографічного твору заслуговує на увагу також досвід
Франції. Правовий режим, який застосовується в ній щодо кінематографічного творів, визначається як
режим співавторства у спільному творі. Згідно зі ст. L 113–1 Кодексу про інтелектуальну власність, авторство належить, якщо не доведено інше, особі або особам, під іменем яких вийшов твір. В абз. 1 ст. L 113–7
зазначено, що авторами кінематографічного твору у Франції визнаються одна чи більше фізичних осіб, які
створили оригінальний результат інтелектуальної праці. В абз. 2 цієї ж статті сказано, що в разі, якщо не
доведено інше, презюмується, що співавторами кінематографічного твору, який створений їхніми спільними
зусиллями, є: 1) автор сценарію; 2) автор адаптації; 3) автор діалогів; 4) автор музичних творів зі словами чи
без них, спеціально створених для твору; 5) режисер (Le code de la propriete intellectuelle, 1992).
Водночас перелік осіб, щодо яких французьким законодавством передбачена презумпція співавторства,
не є закритим – до нього можуть також бути включені фізичні особи, які, беручи участь у створенні кінематографічного твору, залишили в ньому «слід» своєї особистості. Вони можуть претендувати на співавторство за умови надання доказів того, що індивідуальний внесок кожного з них є творчістю та стає складовою
частиною кінематографічного твору, для якого був спеціально призначений. Так, практика розгляду судами
відповідної категорії справ у Франції свідчить, що до списку співавторів можуть бути включені: оператор
(коли він виконує роботу за межами свого кола обов’язків, тобто бере участь у розробленні сценарію чи
постановки); режисер монтажу (якщо надав докази, що він самостійно здійснював монтажно-тонувальні
роботи) та інші. Крім того, якщо кінематографічний твір створено шляхом переробки сценарію чи твору,
які існували раніше й охоронялись авторським правом, автори оригінальних творів прирівнюються за своїм
статусом до авторів новоствореного твору (Le code de la propriete intellectuelle, 1992).
Отже, очевидною перевагою підходу до встановлення авторства кінематографічного твору у Франції вбачається те, що ключовим чинником у визнанні особи автором аудіовізуального твору є не стільки конкретна
вказівка в законі, скільки фактично здійснений нею творчий внесок. Така концепція узгоджується зі специфікою роботи осіб, які беруть участь у створенні кінематографічного твору.
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Визначення авторів фільму, що міститься у ст. 3 Закону України «Про кінематографію» (About cinema,
1998), де зазначається, що автором фільму є фізична особа, власна праця якої визначає творчий задум
та (або) способи його реалізації у фільмі. Варто зазначити, що в Законі України «Про кінематографію», на
відміну від Закону України «Про авторське право та суміжні права», напрями творчої діяльності деталізуються таким чином:
1) власна праця фізичної особи повинна визначати творчий задум;
2) власна праця авторів повинна визначати способи реалізації творчого задуму у фільмі.
До першої групи авторів, які визначають творчий задум у кінотворі, можна віднести автора сценарію
та режисера-постановника кінематографічного твору, а до другої – композитора, оператора-постановника,
художника-постановника, які вже втілюють творчий задум у реальність (On copyright and related rights, 1993).
Під час проведення аналізу законодавства в галузі авторського права привертає до себе увагу той факт,
що відповідно до ст. 3 Закону України «Про кінематографію» до виконавців фільму належать фізичні особи,
які власною працею брали участь у реалізації творчих задумів авторів фільму у процесі його створення. Це
визначення буквально збігається з визначенням авторів у ст. 3 Закону України «Про кінематографію». Якщо
порівняти зміст визначень «автор фільму» та «виконавець», можна дійти висновку, що закон ідентично визначає ці поняття, до кола авторів фільму відносить і виконавців. З аналізу змісту Закону України «Про кінематографію» випливає, що законодавець прагнув лише відмежувати авторів кінотвору від його виконавців, а не
прирівнювати ці поняття. Це прагнення зумовлене існуванням двох різних інститутів права інтелектуальної
власності: авторського права та суміжних прав. У законодавчих визначеннях різних понять вбачається суперечність, яка полягає в наділенні тих самих суб’єктів кінематографії різними правовими статусами. Так, Закон
України «Про кінематографію» відносить самостійну групу виконавців до категорії авторів фільму. Водночас
збіг визначень понять «автор твору» і «виконавець» у ст. 3 Закону України «Про кінематографію» не є випадковим. Це свідчить про наближеність понять «автор» і «виконавець» фільму, а також про наявність проблеми
у визначенні кола творчих працівників, які можуть бути віднесені до авторів фільму загалом.
Інший підхід до визначення кола авторів міститься в законодавстві закордонних країн. Так, згідно
з додатком II до Європейської конвенції про кінематографічну продукцію спільного виробництва (European
Convention on Joint Cinematographic Production, 1992), до творчої групи створювачів фільмів відносять режисера, сценариста, композитора. Варто зауважити, що зазначена Конвенція містить розподіл усіх учасників
створення кінотвору на три групи, як-от: творча група, група виконавців, група технічного забезпечення
(оператор-постановник, художник-постановник).
З аналізу норм законодавства України та закордонних країн стосовно кінематографічного твору можна
виокремити три підходи щодо з’ясування кола осіб, які вважаються авторами цього твору. Перший підхід полягає у встановленні системи «авторського права на фільм», відповідно до якої власником авторського права на фільм є його виготовлювач (Великобританія (Consolidated Act on Copyright, 2003), США
(Code of Laws of the United States of America, 2003)).
Другий підхід полягає у встановленні системи, у якій кінофільм розглядається як спільний твір декількох
авторів, які роблять свій художній внесок у його створення. Ця система вимагає від виготовлювача необхідності одержання повноважень авторів фільму щодо використання їхніх творчих внесків у створений фільм
(Україна (On copyright and related rights, 1993)).
Третій підхід полягає у відступленні прав на кінематографічний твір за законом. Кінематографічний
твір за такого підходу визнається спільним твором декількох авторів, але законодавство презюмує договір
виготовлювача з авторами, що містить переуступку права на використання фільму (Франція (Le code de la
propriete intellectuelle, 1992)).
Отже, у країнах романо-германської правової системи авторами кінематографічного твору є особи,
які здійснюють творчий внесок у створення зазначеного об’єкта авторського права. Такими визнаються
режисер-постановник, автор сценарію, оператор-постановник. Тобто первинними суб’єктами авторського
права на аудіовізуальний твір є особи, завдяки творчим зусиллям яких було створено твір.
Натомість у країнах англо-американської правової системи автором аудіовізуального твору є особа, яка
організувала процес створення фільму, тобто продюсер кінофільму. Саме він є первинним носієм авторського права. Усі ж інші особи, які беруть участь у створенні кінофільму, визнаються найманими працівниками,
яким належать особисті немайнові права. У цих країнах суб’єктом авторського права на аудіовізуальний твір
є особа, яка виконувала організаційні функції щодо створення кінофільму (Smirnov, 2017: 60).
Видається, що законодавче регулювання кіноавторських відносин об’єктивно не відображає характер
співвідношення між творчими внесками створювачів кінематографічних творів і наданим їм обсягом прав.
Тому вироблення нового, науково обґрунтованого підходу до визначення кола авторів кінотвору з урахуванням характеру їхніх творчих внесків і особливостей кінематографічної діяльності на сучасному етапі
її розвитку дозволить вирішити як теоретичні, так і практичні проблеми шляхом створення нової правової конструкції. Вона повинна збалансувати інтереси безпосередніх авторів кінотвору, його організаторів
та виробників. Так, під час створення кінематографічного твору виключається індивідуальне авторство
фізичної особи на фільм загалом (крім любительського), співавторство в його традиційному розумінні,
авторство керівника творчого колективу, авторство юридичної особи на фільм загалом.
У законодавстві Франції (Le code de la propriete intellectuelle, 1992) узагалі встановлюються дві групи
творчих робітників: група авторів, яка чітко визначена в законі, і група творців, які можуть претендувати на
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авторство. Перша група авторів включає сценариста, режисера та композитора. За другою ж групою творців
встановлюється лише потенційна можливість претендувати на співавторство у створенні кінотвору, якщо
їхній творчий внесок буде визнаний творчим та вагомим.
З порівняльного аналізу законодавства різних країн випливає існування різних тенденцій та підходів до
визначення суб’єктного складу прав інтелектуальної власності на кінотвір. Разом з наявними розбіжностями
у правовому регулюванні авторського складу кінотвору існує єдиний стрижень у визначенні авторів, який
встановлюється нормами Бернської та Всесвітньої конвенцій. Країни – учасниці цих Союзів можуть включати у свої національні законодавства положення, що встановлюють особливості правового регулювання як
кінотвору загалом, так і його суб’єктного складу.
Водночас у науковій літературі дискусійним залишається питання визнання авторства на аудіовізуальний твір лише за однією особою – режисером-постановником зазначеного твору. Так, принцип визначення авторства на художній фільм, запропонований П.В. Фомічовим, полягає в тому, щоб особа, яка на всіх
етапах створення фільму здійснювала керівництво його постановкою, уважалась автором фільму загалом
(Fomichev, 2006). Перевагою такого підходу вбачається те, що визнання автором аудіовізуального твору єдиної особи, яка є основним учасником процесу його створення, дозволить вирішувати всі питання, пов’язані
з переходом прав на аудіовізуальний твір, шляхом укладення єдиного договору з режисером-постановником
(Pilipenko, 2018). Щоправда, варто погодитися з В.А. Дозорцевим у тому, що, хоча діяльність колективу
учасників організовується та спрямовується, особа, яка здійснює керівництво такою діяльністю, не може
розглядатись як традиційний індивідуальний автор фільму загалом. Адже творчість має індивідуальний
характер, і їй відповідає індивідуальний характер авторства, яке закріплюється за конкретно визначеним
індивідом (Dozortcev, 2003: 145; Lubchuk, 2019: 36).
Висновки. Національне законодавство виходить із принципу визнання суб’єктами авторських прав на кінематографічний твір осіб, які здійснюють творчий внесок у створення відповідного об’єкта авторського права.
Установлено, що у країнах романо-германської правової системи авторами кінематографічного твору є особи,
які здійснюють творчий внесок у створення зазначеного об’єкта авторського права. Такими визнаються режисер-постановник, автор сценарію, оператор-постановник. Натомість у країнах англо-американської правової
системи автором аудіовізуального твору є особа, яка організувала процес створення фільму, тобто продюсер
кінофільму. Натепер залишається доцільним створення нової правової конструкції, яка б збалансувала інтереси безпосередніх авторів кінотвору, його організаторів та виробників. Також залишається дискусійним визнання авторства на аудіовізуальний твір лише за однією особою – режисером зазначеного твору.
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Adnotacja. Artykuł naukowy koncentruje się na niektórych aspektach dochodzenia w sprawie zaangażowania
niepełnoletnich w działalność przestępczą. Rozważany jest etap przygotowawczy przeprowadzenia jednoczesnego
przesłuchania w badanej kategorii postępowań karnych. Należy zauważyć, że etap przygotowawczy do przeprowadzenia
poszczególnych działań dochodzeniowych (poszukiwawczych) ma znaczenie dla ich skutecznej organizacji. Przeprowadzenie
jednoczesnego przesłuchania wcześniej przesłuchanych osób w dochodzeniu w sprawie zaangażowania niepełnoletnich
w działalność przestępczą wymaga również przeprowadzenia szeregu działań organizacyjnych i przygotowawczych. Ich
realizacja zapewni maksymalny wynik prowadzonej czynności procesowej. Przeprowadzone badanie wykazało, że większość
jednoczesnych przesłuchań (89%) z udziałem podejrzanych i niepełnoletnich odbywa się w sytuacjach konfliktowych.
Biorąc pod uwagę konfliktowy charakter jednoczesnego przesłuchania, warunkiem koniecznym do uzyskania wiarygodnych
i kompletnych zeznań jest dokładne i kompleksowe przygotowanie do jego przeprowadzenia. Określa się, że potrzeba
przeprowadzenia jednoczesnego przesłuchania w dochodzeniu zaangażowania niepełnoletnich w działalność przestępczą
powstaje z reguły na kolejnych etapach postępowań karnych badanej kategorii. Dokładne, szczegółowe badanie całej bazy
informacyjnej dochodzenia pozwala zidentyfikować kierunki i przewidzieć jego wyniki. Nie wyklucza się możliwości
odmowy przez jednego z uczestników jednoczesnego przesłuchania składania fałszywych, korzystnych dla siebie zeznań.
Ponadto przedwczesne zapoznanie uczestników czynności procesowej ze zgromadzonymi w toku śledztwa dowodami może
prowadzić do negatywnych konsekwencji. Ustalono, że wśród obowiązkowych działań etapu przygotowawczego należy
wyróżnić: badanie wcześniej otrzymanych zeznań; wyjaśnienie treści sprzeczności; badanie osobowości przesłuchiwanych;
wyjaśnienie okoliczności, które należy ustalić; określenie sekwencji przesłuchania; wybór miejsca i czasu; wybór i
usystematyzowanie dowodów; formułowanie pytań i określanie ich sekwencji.
Słowa kluczowe: działalność przestępcza, niepełnoletni, zaangażowanie, organizacja, jednoczesne przesłuchanie,
algorytm działania, działanie śledcze (poszukiwawcze).

PREPARATORY STAGE OF CONDUCTING SIMULTANEOUS INTERROGATION DURING
INVESTIGATION OF THE INVOLVEMENT OF MINORS IN ILLEGAL ACTIVITIES
Vladimir Prilovskii
Applicant
Research Institute Public Law (Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-1183-4348
Prylovskyi@gmail.com
Abstract. The scientific article is devoted to highlighting some aspects of the investigation of the involvement
of minors in illegal activities. The preparatory stage of simultaneous interrogation in the investigated category of criminal
proceedings is considered. It is noted that the preparatory stage for carrying out certain investigative (search) actions is
important for their effective organization. Conducting a simultaneous interrogation of previously interrogated persons during
the investigation of the involvement of minors in illegal activities also requires a number of organizational and preparatory
measures. Their implementation will ensure the maximum result of the investigated procedural action. The study made it
possible to conclude that the majority of simultaneous interrogations (89%) with the participation of suspects (involving)
and minors are carried out in conflict situations. Given the conflicting nature of simultaneous interrogation, a necessary
condition for obtaining reliable and complete testimony is thorough and comprehensive preparation for its conduct. It
is determined that the need for simultaneous interrogation during the investigation, the involvement of minors in illegal
activities arises, as a rule, at the subsequent stages of criminal proceedings of the investigated category, the investigator
has a certain information base until the moment of the investigative action under consideration. A thorough, detailed study
of the entire information base of the investigation allows you to identify areas and predict its results. The possibility of one
of the participants in the simultaneous interrogation refusing to give false, beneficial testimony is not excluded. In addition,
the early acquaintance of the participants in the procedural action with the evidence collected during the investigation may
lead to negative consequences. It was determined that among the mandatory measures of the preparatory stage it is necessary
to highlight: the study of previously obtained testimony; clarification of the content of contradictions; study of the personality
of the interrogated; clarification of the circumstances to be established; determining the sequence of interrogation; choice
of venue and time; selection and systematization of evidence; formulating questions and determining their sequence.
Key words: illegal activity, minor, involvement, organization, typical investigative situation, investigative (detective) action.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ДОПРОСА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ПРОТИВОПРАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Владимир Приловский
соискатель
Научно-исследовательского института публичного права (Киев, Украина)
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Prylovskyi@gmail.com
Аннотация. Научная статья посвящена некоторым аспектам расследования вовлечения несовершеннолетних
в противоправную деятельность. Рассматривается подготовительный этап проведения одновременного допроса
в исследуемой категории уголовных производств. Отмечается, что подготовительный этап к проведению отдельных следственных (разыскных) действий имеет значение для их эффективной организации. Проведение одновременного допроса ранее допрошенных лиц при расследовании вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность также требует проведения ряда организационно-подготовительных мероприятий. Их
осуществление обеспечит максимальный результат проведения исследуемого процессуального действия. Проведенное исследование позволило сделать вывод, что большинство одновременных допросов (89%) с участием
подозреваемых и несовершеннолетних проводятся в конфликтных ситуациях. Учитывая конфликтный характер
одновременного допроса, необходимым условием для получения достоверных и полных показаний является тщательная и всесторонняя подготовка к его проведению. Определяется, что потребность в проведении одновременного допроса при расследовании вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность возникает,
как правило, на последующих этапах уголовных производств исследуемой категории. Тщательное, детальное
исследование всей информационной базы расследования позволяет выявить направления и прогнозировать ее
результаты. Не исключена возможность отказа одним из участников одновременного допроса от дачи ложных,
выгодных для себя показаний. Кроме того, преждевременное ознакомление участников процессуального действия
с собранными в ходе следствия доказательствами может привести к негативным последствиям. Определено, что
среди обязательных мероприятий подготовительного этапа необходимо выделить: изучение ранее полученных
показаний; выяснение содержания противоречий; изучение личности допрашиваемых; выяснение обстоятельств,
которые предстоит установить; определение последовательности допроса; выбор места и времени проведения;
подбор и систематизацию доказательств; формулировку вопросов, определение их последовательности.
Ключевые слова: противоправная деятельность, несовершеннолетний, вовлечение, организация, одновременный допрос, алгоритм действий, следственное (разыскное) действие.

Введение. Подготовительный этап к проведению отдельных следственных (разыскных) действий имеет
значение для их эффективной организации. Проведение одновременного допроса ранее допрошенных лиц
при расследовании вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность также требует проведения ряда организационно-подготовительных мероприятий. Их осуществление обеспечит максимальный
результат проведения указанного процессуального действия.
Основная часть. Вклад в развитие криминалистического обеспечения проведения отдельных следственных (разыскных) действий внесли такие ученые, как: А.Я. Баев, В.Д. Берназ, Р.С. Белкин, А.И. Возгрин, А.Ф. Волобуев, И.Ф. Герасимов, М.В. Салтевский, В.В. Тищенко, К.А. Чаплинский, Ю.Н. Черноус,
В.Ю. Шепитько, Н.П. Яблоков и другие. Но наше исследование конкретизировало организационно-подготовительные мероприятия к проведению одновременного допроса при расследовании вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, учитывая современную судебно-следственную практику
и позиции ученых.
Целью статьи является исследование подготовительного этапа проведения одновременного допроса
при расследовании вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Одновременный допрос, как считает В.Е. Коновалова, – это следственное действие, проводимое для
получения доказательств по делу, которое заключается в одновременном допросе двух лиц, двух свидетелей, двух обвиняемых, свидетеля и обвиняемого, судебно-следственными органами в целях устранения
существенных противоречий в показаниях этих лиц и установления истины (Коновалова, 1955: 123).
Следователь проводит одновременный допрос, когда ему необходимо выяснить, кто из двух допрошенных лиц дает ложные показания. В этом случае происходит своеобразное столкновение показаний, проверка
их на прочность. По интонации, экспрессивным движениям каждого из допрашиваемых, после того как они
реагируют на противоречия между их показаниями, следователь может судить о правдивости или ложности
сообщенных ими сведений. Это следственное (разыскное) действие может быть использовано для предоставления допрашиваемому лицу помощи в припоминании ошибок. Оно является также и эффективным
средством психологического воздействия на лицо, дающее ложные показания. При этом особую роль играет
эффект непосредственного эмоционального воздействия одного лица на другое, особенно в тех случаях, когда допрашиваемый не знал, что есть очевидцы совершенного преступления, или надеялся, что против него
показания не будут даны. Одновременный допрос является достаточно сложным следственным действием,
в определенных случаях даже рискованным, поскольку возможно и негативное влияние допрашиваемого
лица на того, кто свидетельствует правдиво. Кроме того, обвиняемые на очной ставке могут договориться
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между собой и согласовать свои ложные показания, чему следователь не всегда в состоянии помешать. При
наличии таких опасений лучше не спешить с очной ставкой и попытаться устранить возникшие противоречия другим путем, например, за счет воспроизведения звукозаписи показаний или предъявления видеозаписи допроса. Точно также очную ставку между несовершеннолетним и взрослым целесообразно проводить
только в тех случаях, когда следователь уверен, что взрослый не окажет негативного влияния на показания
несовершеннолетнего (Яблоков, 2001: 249).
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что большинство одновременных допросов (89%)
с участием подозреваемых и несовершеннолетних проводятся в конфликтных ситуациях при расследовании
их вовлечения в противоправную деятельность. Учитывая конфликтный характер одновременного допроса,
необходимым условием для получения достоверных и полных показаний является тщательная и всесторонняя подготовка к его проведению.
Мы поддерживаем позицию М.П. Яблокова, который отмечает, что перед одновременным допросом необходимо тщательно изучить показания допрашиваемых, учесть их взаимоотношения, выяснить сущность возникших противоречий, наметить вопросы, которые должны быть заданы, их последовательность, решить вопрос
о том, кто будет первым допрашиваться на очной ставке. Обычно первым допрашивается лицо, дающее, по
мнению следователя, правдивые показания. Хотя в некоторых ситуациях можно сделать наоборот в расчете
на то, что ложные показания, затрагивающие интересы другого допрашиваемого, вызовут у него возмущение.
В результате он может сообщить факты, о которых до этого молчал (Яблоков, 2001: 249).
Ю.В. Гаврилин определяет следующие мероприятия подготовительного этапа: изучение ранее полученных показаний; выяснение содержания противоречий; изучение личности допрашиваемых; выяснение
обстоятельств, которые предстоит установить; определение последовательности допроса; выбор места
и времени проведения; подбор и систематизация доказательств; формулировки вопросов и определение их
последовательности (Гаврилин, 2004: 51).
А уже Н.А. Кононенко среди подготовительных мероприятий к одновременному допросу выделяет
следующие:
– изучение материалов уголовного производства и принятие решения о проведении одновременного
допроса;
– определение места и времени его проведения;
– установление обстоятельств, подлежащих выяснению;
– определение лиц, между которыми он будет проведен, и очередности их допроса;
– определение и подготовку технических средств фиксации следственного (разыскного) действия;
– составление плана проведения одновременного допроса (Кононенко, 2014: 334).
Исходя из того, что потребность в проведении одновременного допроса при расследовании вовлечения
несовершеннолетних в противоправную деятельность возникает, как правило, на последующих этапах уголовных производств исследуемой категории, следователь имеет определенную информационную базу на
момент проведения рассматриваемого следственного действия. Тщательное, детальное исследование всей
информационной базы расследования позволяет выявить направления и прогнозировать его результаты. Не
исключена возможность отказа одним из участников одновременного допроса от дачи ложных, выгодных
для себя показаний. Кроме того, преждевременное ознакомление участников процессуального действия
с собранными в ходе следствия доказательствами может привести к негативным последствиям.
Среди подготовительных мероприятий к проведению одновременного допроса ранее допрошенных
лиц при расследовании вовлечения несовершеннолетнего в противоправную деятельность непременным
условием необходимо выделить изучение материалов уголовного производства. Всестороннее и тщательное их исследование, как отмечает Н.Н. Ефимов, позволяет выявить существующие пробелы, разногласия
и противоречия в различных аспектах. Рассмотрению подлежат сведения, содержащиеся в протоколах следственных (разыскных) действий: протоколе осмотра места происшествия; протоколах допроса потерпевших
и свидетелей; протоколе предъявления для опознания и тому подобное. Кроме того, исследуются и другие
материалы производства: различные справки; характеристики на отдельных участников процесса; процессуальные документы (Ефимов, 2017: 67).
Доказывание в уголовном производстве относительно детей имеет существенное значение для обеспечения полного и объективного выяснения всех обстоятельств, подлежащих установлению в уголовном
производстве данной категории, учитывая, что такие обстоятельства имеют особенности, определенные
уголовным процессуальным законом. Именно предоставление прокурором во время поддержания государственного обвинения в суде достаточных доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства, способствует принятию судом законного и справедливого решения, что, в свою очередь, поможет эффективному выполнению задач уголовного судопроизводства (Кокошко, 2016: 16–17).
Прежде всего, при наличии разногласий в показаниях право следователя на проведение одновременного
допроса двух или более уже допрошенных лиц нередко трактуется как обязанность, отсюда и отношение
к нему как своего рода формальности, в ходе которой ранее допрошенные лица по очереди воспроизводят свои показания. Такой допрос следует признать следственным (разыскным) действием, которое лишено
всякого смысла, тем более доказательственного значения, поскольку он ничего не устанавливает. Среди
некоторых следователей существует ошибочное мнение, что результатом такого следственного (разыскного)
действия является своего рода «проверка на прочность» показаний потерпевшего или свидетеля, которые
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разоблачают подозреваемого. При этом у следователя возникает уверенность, что и в суде данный потерпевший (свидетель) не изменит своих показаний. Такая позиция следователя ложная и неоднократно опровергалась практикой (на одновременном допросе двух или более уже допрошенных лиц своих показаний
свидетель придерживается ничуть не больше, чем предыдущих показаний, сообщенных им на допросах)
(Биленчук, 2001).
Подготовку к проведению одновременного допроса двух или более уже допрошенных лиц при расследовании вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность можно считать законченной, когда
следствие располагает объемом информации, достаточным для проверки версий обеих сторон. Неотъемлемой частью такой подготовки являются тактически грамотно проведенные раздельные допросы будущих
участников одновременного допроса. Каждого необходимо допрашивать об источниках его осведомленности. Бывает, что эти источники нет возможности оперативно проверить. В этом случае на помощь следователю должны прийти приемы разоблачения лжи на допросе. Весьма эффективны, например, «вопросыловушки», которые создают возможность «оговорок» со стороны того, кому они адресованы.
Учитывая позицию К.А. Чаплинского, к предмету допроса нами были отнесены следующие обстоятельства: возникновение преступного замысла; сведения об объекте посягательства, мотив преступления, отношение лица к преступным последствиям; способы подготовки и совершения преступлений, последовательность преступных действий, а также особенности сокрытия преступной деятельности (ее характер); время,
место, обстановка и механизм совершения преступлений; сведения о личности преступника; условия, при
которых допрашиваемый наблюдал любые предметы или явления; психологическое и физическое состояние человека в момент восприятия или после него; общая способность допрашиваемого к определенному
восприятию, запоминанию и воспроизведению; обстоятельства, способствовавшие или препятствовавшие
совершению преступлений; способы формирования организованной группы и характер преступной деятельности; выявление психологической и функциональной структуры группы (качественный состав, уровень организованности) и распределения функциональных обязанностей; количественный состав группы
при совершении каждого эпизода преступной деятельности, конкретные действия каждого, навыки владения оружием и приемами борьбы; выявление лиц, которые не принимали непосредственного участия
в совершенных преступлениях, но знающих об их подготовке, совершении или сокрытии; наличие коррумпированных связей и связей с другими преступными группами; способы противодействия расследованию
и воздействия на потерпевших, свидетелей и членов группы, которые дают правдивые показания; наличие
в группе конфликтов, противоречий и разногласий; способы легализации полученных доходов и воспроизведения преступной деятельности; установление лиц, оставшихся на свободе и продолжающих преступную
деятельность или налаживающих связи между членами группы и пытающихся создать единую, выгодную
для всех линию поведения и другое (Чаплинский, 2010: 210).
Следует отметить, что доказательная информация о совершенном деянии поступает из процессуальных
источников и включает: показания родственников, знакомых; выводы экспертов о психическом и психологическом состоянии, возраст несовершеннолетнего; результаты осмотра места происшествия и других
следственных действий в виде следов преступника. Ориентирующая информация может быть получена:
а) путем проведения оперативно-разыскных мероприятий: результаты наблюдения за несовершеннолетним,
данные, полученные при опросах и другое; б) из данных, содержащихся в криминалистических и других
учетах, которые ведутся в полиции и правоохранительных органах (в частности, в алфавитном; дактилоскопического учете; учете по способу совершения преступления; видеотеках и тому подобное); в) из данных о
типичном несовершеннолетнем преступнике – его «портрет», составленный на репрезентативной эмпирической базе в криминалистической характеристике той или иной группы преступлений; г) на основе специальных знаний следователя, полученных из научных источников о возрастной психологии и педагогике;
д) на основе следственной интуиции как источника информации о личности несовершеннолетнего, основанной на профессиональном и жизненном опыте следователя; е) на основе наблюдений за внешними проявлениями подростка в процессе выполнения следственных действий с его участием (Макаренко, 2007: 24).
По мнению А.Ф. Вакуленка, готовясь к допросу уполномоченным лицам необходимо учитывать психологические особенности несовершеннолетних: стремление после совершения преступления рассказать
кому-нибудь об этих событиях, то есть выговориться. Кроме этого, выделяется тенденция замалчивать
обстоятельства, где несовершеннолетний проявил себя, по его мнению, недостаточно разумно. Также среди особенностей выделяется артистизм и позерство. Кроме этого, выделяются следующие особенности:
тенденция рассматривать расследования как своеобразное соревнование; завышенный уровень самооценки; умение быстро и незаметно для окружающих отключаться от реальности и находиться в мире фантазий; повышенная чувствительность к грубости, отсутствию внимания к своей личности; готовность упорно
бороться за «свои права»; высокая вероятность отказа от ранее данных показаний по убеждению родственников или защитника и тому подобное. Автор отмечает, что малейшая ошибка следователя вызывает у несовершеннолетнего активизацию позиции. Это происходит даже в случаях, когда следователь или другие лица,
участвующие в расследовании, лишь позволяют себе недоброжелательные оценочные суждения, касающиеся личности несовершеннолетнего или близких ему лиц. В этой связи довольно эффективен косвенный
допрос, то есть выяснение второстепенных деталей происшествия с одновременным сокрытием интереса
следователя к основному предмету допроса, может создать у допрашиваемого лица представление о том,
что все остальное следователю известно (Вакуленко, 2017: 136).
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Отдельная группа ученых указывает на то, что на подготовительном этапе привлечения психолога позволяет раскрыть и объяснить психологические стороны обстоятельства преступления, поведение лиц, их личностные особенности, сущность отдельных психологических концепций, а также теоретических подходов,
которые могут быть применены на практике. Например, психолог в процессе подготовки к допросу обсуждает и согласовывает со следователем: а) изучение каких психологических особенностей допрашиваемого
имеет значение для установления психологического контакта с ним в соответствии с целями и задачами уголовного судопроизводства и следственной ситуации; б) какими способами при проведении следственного
действия они могут быть выявлены; в) вопросы, в какой форме целесообразно их задавать участникам следственного действия. Во время допроса психолог может рекомендовать внести коррективы в намеченный
план допроса, обратить внимание на обстоятельства, имеющие значение для изучения психологии допрашиваемого (Коченов и др., 1987: 20).
Выводы. Констатируя вышесказанное, отметим, что потребность в проведении одновременного допроса
при расследовании вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность возникает, как правило, на последующих этапах уголовных производств исследуемой категории. Тщательное, детальное исследование всей информационной базы расследования позволяет выявить направления и прогнозировать его
результаты. Преждевременное ознакомление участников процессуального действия с собранными в ходе
следствия доказательствами может привести к негативным последствиям. Среди обязательных мероприятий подготовительного этапа выделяются такие: изучение ранее полученных показаний; выяснение содержания противоречий; изучение личности допрашиваемых; выяснение обстоятельств, которые предстоит
установить; определение последовательности допроса; выбор места и времени проведения; подбор и систематизация доказательств; формулировка вопросов и определение их последовательности.
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Adnotacja. Znaczenie tego artykułu polega na tym, że życie każdego społeczeństwa na wszystkich etapach historii jego
rozwoju składa się z wielu powiązanych ze sobą elementów, wśród których system zapewnienia porządku i bezpieczeństwa
zajmuje ważne miejsce. Podczas swojego istnienia struktury mechanizmu państwowego, którym powierzono realizację tych
zadań, przeszły liczne przemiany: od reorganizacji, likwidacji poszczególnych organów i tworzenia nowych, do organizacji
urzędu o ogromnej wielkości i zakresie funkcji, który funkcjonował na terytorium Związku Radzieckiego przez cały czas
dominacji totalitaryzmu. W artykule dokonano przeglądu zmian organizacyjnych i strukturalnych w systemie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych w latach 1953-1954, w warunkach walki kursów politycznych o władzę i ustanowienia pełnej kontroli
politycznej i państwowej nad systemem egzekwowania prawa. Podkreślono niektóre aspekty działalności Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych USRR na terytorium zachodnich regionów Ukrainy, jako dowód formalnego złagodzenia karnorepresyjnej polityki państwa radzieckiego w walce z ruchem nacjonalistyczno-powstańczym.
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Abstract. The relevance of the article is that the life of any society at all stages of its development consists of many
interrelated elements, among which the prominent place is occupied by the system of order and security. During its existence,
the structures of the state mechanism, which were entrusted with the implementation of these tasks, underwent numerous
transformations: from reorganization, liquidation of individual bodies and the creation of new ones, to the organization
of a colossal in size and scope of functions of the department totalitarianism. The article considers the organizational
and structural changes in the system of the Ministry of Internal Affairs during 1953–1954, in the conditions of the struggle
of political courses for power and the establishment of complete political and state control over the law enforcement
system. Some aspects of the activity of the Ministry of Internal Affairs of the Ukrainian SSR in the territory of the western
regions of Ukraine are highlighted as proof of the formal mitigation of the punitive and repressive policy of the Soviet
state in the struggle against the nationalist-insurgent movement.
Key words: Ministry of Internal Affairs, structure, functions, totalitarianism.
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В УМОВАХ БОРОТЬБИ ПОЛІТИЧНИХ КУРСІВ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ
(БЕРЕЗЕНЬ 1953 РОКУ – БЕРЕЗЕНЬ 1954 РОКУ)
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Анотація. Актуальність статті полягає в тому, що життя будь-якого суспільства на всіх етапах історії його
розвитку складається з багатьох взаємопов’язаних елементів, серед яких чільне місце належить системі гарантування порядку і безпеки. За часів свого існування структури державного механізму, на які покладалося виконання
вказаних завдань, пережили численні перетворення: від реорганізації, ліквідації окремих органів та створення
нових, до організації колосального за своїми розмірами й обсягом функцій відомства, яке функціонувало на теренах Радянського Союзу протягом усього часу панування тоталітаризму. У статті розглянуто організаційно-структурні зміни в системі Міністерства внутрішніх справ протягом 1953–1954 років, в умовах боротьби політичних
курсів за владу і встановлення цілковитого політичного та державного контролю за правоохоронною системою.
Висвітлені окремі аспекти діяльності Міністерства внутрішніх справ Української Радянської Соціалістичної Республіки на території західних областей України як доказ формального пом’якшення карально-репресивної політики радянської держави в боротьбі з націоналістично-повстанським рухом.
Ключові слова: Міністерство внутрішніх справ, структура, функції, тоталітаризм.

Вступ. Життя будь-якого суспільства на всіх етапах історії його розвитку складається з багатьох
взаємопов’язаних елементів, серед яких чільне місце належить системі гарантування порядку і безпеки.
За часів свого існування структури державного механізму, на які покладалося виконання вказаних завдань,
пережили численні перетворення: від реорганізації, ліквідації окремих органів та створення нових, до
організації колосального за своїми розмірами й обсягом функцій відомства, яке функціонувало на теренах
Радянського Союзу протягом усього часу панування тоталітаризму, – Національного комісаріату внутрішніх
справ (далі – НКВС) – Народного комісаріату державної безпеки (далі – НКДБ) – Міністерства внутрішніх
справ (далі – МВС) – Міністерства державної безпеки (далі – МДБ).
Дослідження маловідомих сторінок історії цього механізму протягом невеликого проміжку часу, в умовах
боротьби політичних курсів за владу після смерті Й. Сталіна (березень 1953 р. – березень 1954 р.), є вкрай
важливим у складних умовах зміни концепції управління суспільством, управління системою гарантування
безпеки, оскільки переосмислення уроків минулого є тією важливою складовою частиною, яка надає змогу
не допустити повторення подій і уникнути їхніх негативних наслідків.
Основна частина. Питанням структурного розвитку правоохоронної системи протягом її існування
в умовах тоталітарного режиму присвячена значна кількість наукових праць як українських, так і закордонних дослідників. Серед них вагомий внесок у розвиток історії органів МВС на повоєнному етапі
1940–1950-х рр. зробили такі науковці: І. Андрухів, О. Андрухів, І. Білас, М. Войцеховський, О. Головко,
В. Греченко, В. Довбня, О. Калюка, О. Кокурін, М. Лагоша, В. Некрасов, В. Окіпнюк, М. Петров, О. Потильчак, Р. Скоркін, О.Тепляков, О. Ярмиш та інші. Проте дослідження, проведені науковцями, окреслюють
лише окремі аспекти діяльності структурних елементів системи МВС, як-от органи міліції, система виконання покарань, воєнізовані підрозділи, і обмежені деякими часовими проміжками.
Мета статті – на основі наявних наукових публікацій і архівно-документальних матеріалів провести
комплексний аналіз тих організаційно-правових змін, які відбувалися в системі МВС протягом першого
року так званої «десталінізації», а також впливу політичної влади на такі зміни.
Позбавившись протягом 1948–1950 рр. основних оперативних підрозділів, Міністерство внутрішніх
справ являло собою колосальне за своїми розмірами та переліком функцій відомство, у віданні якого перебував контроль майже за всіма сферами стратегічного та господарського значення. Станом на 1 січня 1953 р.
до складу загальносоюзного МВС входило 15 головних управлінь, 12 управлінь, 7 спецвідділів, 10 відділів,
а також інші підрозділи з функціями контролю за діяльністю МВС та його кадровим складом, а також інші
допоміжні одиниці.
Після смерті Й. Сталіна, з метою налагодження дієвого механізму управління країною, 5 березня 1953 р.
відбулося спільне засідання пленуму Центрального комітету (далі – ЦК), Ради Міністрів Союзу Радянських
Соціалістичних Республік (далі – СРСР) (далі – РМ СРСР) і Президії Верховної Ради СРСР (далі – Президії ВР СРСР), на якому оголошувалися важливі заходи з організації партійного і державного керівництва
у СРСР. Насамперед визначення верхівки керівного складу РМ СРСР. Так, Головою став Г. Маленков, а його
заступниками – Л. Берія, В. Молотов, М. Булганін та Л. Каганович. Крім того, у протоколі, серед іншого,
зазначалося об’єднання двох силових структур в одне відомство – МВС.
Отже, після смерті Й. Сталіна відбулися декілька знакових подій, які відобразились не тільки на загальній політичній обстановці у країні, а й призвели до створення наймогутнішого карально-репресивного механізму в державній системі – МВС, до складу якого увійшли органи державної безпеки, на чолі з Л. Берією.
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Постановою РМ СРСР від 11 березня 1953 р. № 756–365сс був призначений керівний склад новоствореного відомства, зокрема, першими заступника міністра внутрішніх справ СРСР стали: С. Круглов, Б. Кобулов, І. Серов. Заступником міністра внутрішніх справ СРСР призначався І. Масленніков. Також вказаною
постановою призначався склад Колегії МВС СРСР, до якої увійшли всі керівники підрозділів системи органів державної безпеки, міліції, управління кадрів та секретаріату (Iakovleva, 2003: 110).
До 19 березня 1953 р. посаду міністра внутрішніх справ Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі – УРСР) обіймав Т. Строкач, але згодом його було понижено в посаді до начальника УНКВС Львівської області, а міністром внутрішніх справ УРСР призначався П. Мешик, який входив до кола найближчого
оточення Л. Берії.
Уже 14 березня 1953 р. наказом МВС СРСР № 002 оголошувалася нова структура об’єднаного союзно-республіканського відомства, до якої увійшли всі структурні підрозділи колишнього МДБ у такому складі: 1-е Головне управління (контррозвідка), 2-ге Головне управління (розвідка за кордоном), 3-тє
управління (контррозвідка в Радянській Армії та Військово-морському флоті), 4-те управління (секретнополітичне), 5-те управління (економічне), 6-те управління (транспорте), 7-ме управління (зовнішнє спостереження, установки, обшуки й арешти), 8-ме управління (шифрувальне), 9-те управління (охорона уряду),
10-те управління (управління коменданта Московського Кремля), слідча частина з особливо важливих справ, відділ «П» (відділ спецпоселень), 1-й спецвідділ (обліково-архівний), 2-й спецвідділ (техніка
таємного прослуховування), 3-й спецвідділ (виготовлення документів), 4-й спецвідділ (радіоконтррозвідка),
5-й спецвідділ (виготовлення засобів оперативної техніки), 6-й спецвідділ (цензура), 7-й спецвідділ (державна охорона сховищ), відділ «М» (мобвідділ) та відділ «С» (спецзв’язок). Також до складу МВС СРСР
увійшли всі структурні одиниці, які функціонували у МВС до березня 1953 р. (Iakovleva, 2003: 110–111).
Крім того, до складу МВС постановою РМ СРСР від 15 березня 1953 р. № 765 було повернуто Головне
управління геодезії та картографії. А постановою РМ СРСР № 769 у відання МВС передавалося Управління
уповноваженого РМ СРСР з охорони військових і державних таємниць у друку (Головліт при РМ СРСР),
яке у складі МВС мало назву Головне управління МВС СРСР з охорони військових і державних таємниць
у друку (11 Головне управління МВС СРСР) (Pikhoia, 1997: 73–74).
Керівництвом країни та МВС СРСР був одразу взятий курс на звільнення МВС від виконання господарських функцій. 25 березня РМ СРСР була ухвалена постанова № 895–383цт, якою припинялося будівництво
низки великих об’єктів, що здійснювалося силами ув’язнених. А наступною постановою, від 28 березня
1953 р., були ліквідовані всі виробничі главки й управління МВС, які мали у своєму складі табори. Більшість
виробничих структур, що входили до їхнього складу, передавалися у профільні міністерства (Kuzminikh,
2010: 77). Поряд із вивільненням зі структури господарських підрозділів 28 березня 1953 р. зі складу МВС
до Міністерства юстиції передавався ГУЛАГ з усією табірною мережею, окрім особливих таборів, які залишалися у віданні МВС, оскільки в них утримувались особливо небезпечні державні злочинці. Керівництво
такими таборами покладалося на Тюремне управління МВС СРСР (Smirnov et al., 1998), відповідні підрозділі у складі республіканських МВС.
Серед науковців щодо цього є думка, що ініціатором таких рішень, у подальшому ухвалених РМ СРСР,
був саме Л. Берія. Наприклад, В. Некрасов уважає, що заходи щодо звільнення МВС від невластивих функцій ним були проведені в політичних цілях: ставши міністром внутрішніх справ і готуючись до захоплення
влади, Л. Берія прагнув розвантажити новий МВС «від суєтної і брудної роботи» (Nekrasova, 1991; Kraveri
et al., 1995).
Водночас існує й інша думка про те, що рано чи пізно табірна система зазнала б краху, оскільки останні декілька років вся каральна система СРСР, а також економіка примусової праці ув’язнених, перебували
у глибокій кризі. Причиною тому називають і зростання кількості ув’язнених, яка на 1 січня 1953 р. становила 2 472 247 осіб (ще 152 614 – у тюрмах) (Okhotina, 1998), неможливість здійснення належного контролю за ув’язненими, зокрема й агентурного, що, у свою чергу, сприяло збільшенню кількості акцій масової
непокори, стихійних бунтів, втеч, появі підпільних організацій ув’язнених тощо (Kraveri et al, 1995: 182).
У подальшому Л. Берією виносилися пропозиції щодо обмеження повноважень Особливої наради, яка
у вересні 1953 р. була ліквідована, а також заборони застосування будь-яких заборонених засобів впливу
співробітниками МВС. Наказом МВС СРСР від 4 квітня 1953 р. № 0068 «Про заборону застосування до арештованих будь-яких засобів примусу та фізичного впливу» (Iakovleva, 1999) були чітко реґламентовані дії
співробітників правоохоронних органів суто в межах Кримінально-процесуального кодексу, з категоричною
забороною застосування силових та психологічних методів впливу. Тим самим був відновлений порядок
розслідування і судового розгляду справ у межах чинного законодавства.
16 червня 1953 р. на розгляд міністра внутрішніх справ було подано проєкт «Положення про Міністерство внутрішніх справ СРСР» (Iakovleva, 2003: 681–684), яким мав бути визначений юридичний статус
відомства із чітко окресленими завданнями та правовим становищем міністра внутрішніх справ, колегії
МВС і Особливої наради. Перелік завдань відомства охоплював усе те, що покладалося на нього і раніше.
Серед них увесь перелік завдань органів державної безпеки, міліції, протипожежної охорони, протиповітряної оборони тощо. Додалися до функцій відомства: охорона військових та державних таємниць у друку,
організація державного геодезичного контролю, виконання спеціальних завдань уряду СРСР. Однак затверджене Положення так і не було. І причиною тому стали події, які розгорталися навколо особи Л. Берії та його
поплічників у червні 1953 р.
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Серед істориків є обґрунтовані думки, що дії Л. Берії були спрямовані передусім на захоплення влади за
допомогою власного відомства. Його спроби відновити колишню структуру МВС та мінімізувати партійний
вплив на неї в результаті призвели до негативних наслідків для самого очільника МВС. Так, підтвердженням
таких припущень може стати заява майбутнього керівника МВС С. Круглова, який очолив відомство наприкінці червня 1953 р., щодо наявності у структурі МВС новоствореного 9 відділу на чолі з П. Судоплатовим.
На вказаний відділ покладалося проведення актів індивідуального терору і диверсій. На липневому пленумі
ЦК КПРС С. Кругловим було повідомлено, що «Л. Берія створив цей підрозділ без дозволу ЦК КПРС і обирав для нього кадри особисто, без участі Управління кадрів МВС СРСР». Наказом МВС СРСР від 31 липня
1953 р. вказаний підрозділ був ліквідований (Iakovleva, 2003: 114).
Протиборство радянської партійної системи такій одіозній фігурі, як Л. Берія, виразилося в об’єднанні
зусиль його політичних супротивників, до кола яких входили Г. Маленков, М. Хрущов та інші, з метою виведення з боротьби свого небезпечного конкурента. На засіданні ЦК КПРС 25 червня 1953 р. було розглянуто
питання про діяльність лідера правоохоронної системи, за результатами якого Л. Берія був заарештований
і в подальшому засуджений і розстріляний. Ця акція, на думку С. Кульчицького, мала інституційне значення,
оскільки з усуненням від влади «конкурента» партійна верхівка повернула собі диктаторську владу в неурізаному вигляді, а в органах державної безпеки розпочалася чистка (Kulchitckii, 2007). Насамперед із посад
були звільнені всі призначені Л. Берією керівники, а деякі з них, зокрема й очільник МВС УРСР П. Мешик,
у подальшому були засуджені або розстріляні.
Отже, начебто ліберальна політика нового керівництва МВС до провадження його органами діяльності,
пом’якшення впливу каральної системи на громадян і суспільство загалом мали б привести до нормалізації
роботи правоохоронних органів. Л. Берія, який очолив відомство і знав усі проблемні питання діяльності
МВС, убачав за необхідне реструктурувати апарат, оскільки карально-репресивна спрямованість діяльності
всієї системи правоохоронних органів уже ставала очевидною. Очільник МВС за декілька місяців свого
правління ініціював не тільки перебудову репресивної системи, а низку інших змін, які стосувалися найрізноманітніших питань, серед яких і національна політика, і міжнародні відносини, і відмова від репресій
тощо. Він мав на меті вибудувати «позитивний імідж» для отримання в майбутньому підтримки представників партії й уряду, прагнув утвердження на першій ролі в партії та державі.
Затверджений новий керівний склад МВС СРСР розпочав свою діяльністю упровадженням низки змін,
спрямованих на спрощення структури МВС та скорочення штатної чисельності. До того ж після призначення М. Хрущова першим секретарем Комуністичної партії, яке відбулося на вересневому пленумі ЦК КПРС,
одразу був взятий курс на посилення партійного впливу і контролю за діяльністю органів державної влади,
зокрема правоохоронних структур.
Так, у листопаді 1953 р. МВС СРСР на розгляд Президії ЦК КПРС був представлений проєкт «Про
скорочення штатної чисельності органів МВС та затвердження структури МВС СРСР». У ньому, зокрема,
пропонувалося провести об’єднання 4-го і 5-го управлінь в одне – 4 управління МВС СРСР; 3-го і 5-го спецвідділів – у 5-й спецвідділ МВС СРСР; ліквідувати 6-й спецвідділ, з передачею його функцій 4-му управлінню МВС СРСР; ліквідувати Управління конвойної охорони, а його функції передати Головному управлінню
внутрішньої охорони, яке мало змінити назву на Головне управління внутрішньої і конвойної охорони МВС
СРСР; головну бухгалтерію пропонувалося об’єднати з фінансовим відділом МВС СРСР. Усього планувалося скоротити штат центрального апарату МВС СРСР на 20% (Pikhoia, 1997: 80).
Подальші зміни в системі МВС відбувалися вже після подій січня 1954 р., з ухваленням ЦК КПРС постанов «Про серйозні недоліки в роботі партійного і державного апарату», «Про суттєві недоліки у структурі міністерств та відомств і заходи з поліпшення роботи державного апарату». Серед іншого, курс нового
очільника партії був спрямований на усунення недоліків у системі управління шляхом її реформування.
У січні 1954 р., керуючись вищезгаданою постановою ЦК КПРС, керівництвом МВС СРСР було ухвалено
рішення про перегляд штатів органів міліції за різними регіонами з урахуванням змін у чисельності населення й оперативній обстановці. У результаті управлінський штат органів міліції був скорочений на 12%.
Посилення впливу партійного керівництва на систему МВС призвело до повернення до структури ГУЛАГу
й інших виробничих підприємств. Пов’язується це, серед іншого, з тим, що Міністерством юстиції не здійснювався належний контроль за ув’язненими, що спричиняло масові заворушення в таборах, акції непокори тощо. Крім того, керівництво країни, яке розуміло, наскільки «дешевою» може бути праця ув’язнених,
а також прораховувало економічні показники, мало ухвалити рішення про повернення до структури МВС як
ГУЛАГу з його табірною мережею, так і більшості виробничих підприємств, для забезпечення виконання
урядових програм стратегічного значення.
Окрім питань організації загальної структури МВС, повернення до його складу системи виправно-трудових таборів, керівництво СРСР і УРСР не залишало осторонь ситуацію на території західних областей України, де продовжувалася боротьба із залишками збройних формувань українського національно-визвольного
руху. Наприкінці 1953 р. зазначене питання розглядалося на засіданні Президіуму ЦК КП України, за результатами якого була затверджена постанова «Про стан ліквідації залишків банд українських буржуазних націоналістів у західних областях УРСР». Після цього зазначене питання було винесено на розгляд колегії МВС
СРСР як невідкладне. 28 січня УРСР була ухвалена постанова колегії МВС СРСР, якою визначалися заходи,
спрямовані на подолання антирадянського опору (Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine,
1945–1954).
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У постанові, серед іншого, зазначено окремі недоліки в організації діяльності органів МВС УРСР у боротьбі з Організацією українських націоналістів (далі – ОУН), серед яких насамперед зазначалися низький рівень
агентурно-оперативної роботи, незадовільний стан співробітництва із МВС – УМВС східних областей УРСР,
відсутність дієвої агентурної мережі, незадовільне використання можливостей органів міліції тощо.
Колегією МВС СРСР за результатами доповіді ухвалено низку положень, які мали великее значення для
визначення подальших напрямів боротьби з націоналістичними рухами на Західній України. Однією з перших вказівок було визначення такої боротьби невідкладним завданням МВС УРСР та його місцевих органів.
Для цього мала бути перебудована агентурно-оперативна робота всіх ланок апарату МВС УРСР. Зокрема,
органам МВС заборонялося проведення масових військових операцій, які не підкріплені перевіреними агентурними даними і щодо яких не проведена ретельна попередня підготовка. Проте це не означало цілковитої
заборони використання військових підрозділів, а лише часткове їх обмеження і покладання керівництва
операціями на досвідчених оперативних працівників органів МВС. Також начальник ГУВО МВС СРСР
Т. Філіппов та міністр Т. Строкач мали надати пропозиції щодо скорочення кількості частин, підрозділів
і гарнізонів внутрішньої охорони МВС у західних областях УРСР.
Велике значення в боротьбі з українським повстанськими рухами мало і залучення органів міліції, зокрема дільничних уповноважених, яких пропонувалося використовувати як резидентів. Керівництвом МВС
СРСР вимагалося від МВС УРСР активне використання всіх оперативних можливостей органів МВС,
а також уведення практики відряджень оперативного складу МВС СРСР та МВС УРСР «у місця вислання
українських націоналістів, з метою виявлення всіх можливостей залишків націоналістичного підпілля на
Україні та впровадження агентури МВС у зарубіжні націоналістичні центри».
Отже, за зовні позитивних зрушень у лібералізації діяльності МВС деякі методи протидії антирадянським проявам силами правоохоронних органів залишалися в дії, активно використовувалися вже новим
керівництвом.
Саме неефективне здійснення агентурно-оперативної роботи в боротьбі із зовнішніми та внутрішніми
загрозами, які поставали перед СРСР в умовах холодної війни, розширення переліку завдань радянської розвідки призвели до виведення органів державної безпеки в окреме структурну відомство в системі державних
органів СРСР.
Уже 12 березня 1954 р., відповідно до рішення ЦК КПРС, Указом Президії ВР СРСР від 13 березня
1954 р. органи держбезпеки були виділені зі складу МВС, утворений Комітет державної безпеки при РМ
СРСР. Цей орган був союзно-республіканським комітетом і діяв на правах міністерства. Відповідними указами Президій Верховних Рад союзних республік були проведені аналогічні заходи щодо створення окремих
підрозділів із гарантування державної безпеки в союзних і автономних республіках.
У систему КДБ увійшли всі існуючі до цього часу оперативні підрозділи, діяльність яких була пов’язана
з гарантуванням держбезпеки (органи розвідувальної та контррозвідувальної діяльності, особливі відділи,
апарати уповноважених УКДБ та ін.ші) (Pikhoia, 1997: 94).
У складі МВС водночас залишалися: Головне управління міліції, Головне управління виправно-трудових
таборів і колоній, Головне управління прикордонних військ, Головне управління внутрішньої і конвойної
охорони, Головне управління пожежної охорони, Головне управління служби МППО, Головне управління
геодезії та картографії, Головне управління військового постачання, Тюремне управління, Воєнно-будівельне управління, відділ урядового зв’язку, відділ фельд’єгерського зв’язку, відділ з нагляду за засланцями,
висланими та спецпоселенцями, відділ з охорони та обліку державних запасів дорогоцінних металів, алмазного фонду та інших цінностей, відділ із контролю та інспектуванню відомчої охорони, відділ залізничних
і водних перевезень. Крім того, до складу МВС увійшли всі структурні підрозділи, які виконували функції
із забезпечення діяльності підрозділів апарату МВС.
Висновки. Рік після смерті Й. Сталіна виявився для системи МВС багатим на кардинальні організаційні та функціональні зміни. Прагнення партійного і державного керівництва до встановлення контролю
над головним каральним механізмом, навіть в умовах постсталінського пом’якшення репресивної політики, призвели до низки кардинальних змін як у структурі МВС, так і в переліку його функцій. Логіку цих
змін, їхні причини та механізми реалізації можна осягнути лише з урахуванням цілей та характеру запеклої
політичної боротьби за владу, що точилася в цей період у найвищому керівництві КПРС та СРСР. У кінцевому результаті розподіл МВС та КДБ, переорієнтація їхньої діяльності на виконання поставлених завдань
завершили існування «сталінської моделі» правоохоронного органу, із громіздкою структурою, надмірним
обсягом функцій та завдань.
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Adnotacja. Omówiono zagadnienia integracji i różnicowania nauk karno-prawnych we współczesnych warunkach.
Uzasadniono ich wpływ na kształtowanie struktury metodyki rozwiązywania przestępstw. Uważa się, że ważną rolę
operacyjne i poszukiwawcze zabezpieczenie postępowania karnego odgrywa podczas przezwyciężania sprzeciwu
wobec dochodzenia oraz podczas organizacji bezpieczeństwa pracowników sądu i organów ścigania, osób udzielających
pomocy, przyczyniających się do działań poszukiwawczych, osób zaangażowanych w postępowanie karne, członków
ich rodzin i bliskich krewnych tych osób. Jest całkiem naturalne, że do pomyślnej realizacji tych problemów śledczy i
jednostki operacyjne wykorzystują cały arsenał sił i środków działań poszukiwawczych. Należy zauważyć, że technika
kryminalistyczna powinna odzwierciedlać cechy (specyfikę) uzyskiwania dowodów przy użyciu sił i środków operacyjnych
i poszukiwawczych, w szczególności podczas prowadzenia niepisanych działań śledczych (poszukiwawczych). Pozwala
to stwierdzić potrzebę włączenia go jako osobnego elementu do struktury metodyki rozwiązywania przestępstw.
Słowa kluczowe: procesy integracyjne, struktura metodyki rozwiązywania przestępstw, kryminalistyka, działalność
operacyjno-poszukiwawcza.
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Abstract. The issues of integration and differentiation of criminal law sciences in modern conditions are considered.
Their influence on the formation of the structure of the methodology of crime investigation is substantiated. It is determined
that the operational and investigative support of criminal proceedings plays an important role in overcoming opposition
to the investigation and in organizing the security of court and law enforcement officers, persons providing assistance,
facilitating operational and investigative activities, persons involved in criminal proceedings, members their families
and close relatives of these persons. It is quite natural that for the successful implementation of these issues, the investigative
and operational units use the entire arsenal of forces and means of operational and investigative activities. It is emphasized
that the forensic methodology should reflect the features (specifics) of obtaining evidence with the use of forces and means
of operational and investigative activities, in particular during the covert investigative (search) actions. This allows us to
conclude that it is necessary to include it as a separate element in the structure of the methodology of crime investigation.
Key words: integration processes, structure of methodology, crime investigation, forensic science, operative-search
activity.
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Анотація. Розглянуто питання інтеграції та диференціації кримінально-правових наук в сучасних умовах.
Обгрунтовано їх вплив на формування структури методики розслідування злочинів. Визнавчено, що важливу
роль оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження відіграє в ході подолання протидії розслідуванню і під час організації безпеки працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх
сімей та близьких родичів цих осіб. Цілком природно, що для успішної реалізації цих питань слідчий та оперативні підрозділи застосовують весь арсенал сил та засобів оперативно-розшукової діяльності. Наголошено, що
криміналістична методика повинна відображати особливості (специфіку) отримання доказів із застосуванням сил
та засобів оперативно-розшукової діяльності, зокрема в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Це
дозволяє зробити висновок про необхідність його включення у якості окремого елементу до структури методики
розслідування злочинів.
Ключові слова: інтеграційні процеси, структура методики, розслідування злочинів, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність.

Вступ. Останнім часом у наукових дослідженнях приділяється значна увага проблемам інтеграції та диференціації кримінально-правових наук. Значним каталізатором цих процесів став КПК України 2012 року,
який створив нову парадигму застосування матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному
процесуальному доказуванні. До найбільш істотних новел прийнятого кодексу слід віднести розширення
можливостей використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі та визначення нових підходів отримання та оцінки доказів у кримінальному провадженні (Criminal Procedure Code
of Ukraine; Fedosova at all, 2013: 13–17).
Наукове обґрунтування і теоретичні дослідження проблем використання сил та засобів оперативнорозшукової діяльності в розкритті та розслідуванні злочинів через їх закритість проводилось по-різному
(у більшості випадків – автономно) у традиційних рамках кримінально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та інших галузей знань. В юридичній літературі розповсюджено твердження, що
криміналістику з іншими науками кримінально-правового циклу об’єднує спільний об’єкт дослідження,
яким виступають два взаємно пов’язані види людської діяльності (негативна і позитивна) «злочинна діяльність – діяльність з виявлення, розслідування і попередження злочинів» (Danshyn, 2013: 118–121). Кожна
з названих наук вивчає даний об’єкт під кутом зору завдань, покладених на неї, що з одного боку, їх об’єднує
(інтегрує), а з іншого – диференціює. Таким чином, процеси інтеграції та диференціації кримінально-правових знань обумовлені, перш за все, спільним об’єктом дослідження, в якому кожна з наук має свій предмет
дослідження (Danshyn, 2015: 150).
Тому кримінальний процес, криміналістика і теорія оперативно-розшукової діяльності є найбільш близькими з теоретичного і практичного погляду юридичними науками. Багато спільного і в історії їх розвитку,
тактиці й методиці проведення слідчих (розшукових) й негласних слідчих (розшукових) дій та оперативнорозшукових заходів.
Основна частина. Окремі аспекти інтеграції та диференціації кримінально-правових наук та історія їх
розвитку розглядались у наукових роботах фахівців з криміналістики, кримінального процесу та теорії оперативно-розшукової діяльності, серед яких такі відомі вчені, як Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг, В.Г. Гончаренко,
Д.В. Гребельський, В.І. Громов, М.В. Даньшин, Е. О. Дідоренко, В.А. Журавель, О.В. Капліна, І.О. Клімов,
О.Н. Колесніченко, В.П. Колмаков, А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов, М.А. Погорецький, В.І. Попов, В.Д. Пчолкін,
Б.Г. Разовський, Г.К. Синілов, М.В. Стащак, Р.Л. Степанюк, Б.М. Шавер, В.М. Шевчук, Б.В. Щур, І.М. Якімов та ін. Важливі загальнотеоретичні проблеми оперативно-розшукової діяльності фахівці у галузях криміналістичної та кримінально-правової теорії намагалися розкрити у відкритій літературі, що значно ускладнювало конкретний виклад сутності цих проблем, особливо якщо мова йшла про негласні сили, засоби
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і методи протидії злочинності. Довгий час значна частина криміналістів вважали оперативно-розшукову
діяльність та її теорію частиною криміналістики.
Мета публікації зумовлена необхідністю проведення аналізу наукових досліджень щодо інтеграційних
процесів наук кримінально-праового циклу в сучасних умовах та визначити їх вплив на формування структури методики розслідування злочинів.
Результати. Своє становлення теорія оперативно-розшукової діяльності пройшла на теоретичній і практичній базі криміналістики. Про це свідчить її багатовікова історія. Ще у 20-х рр. минулого століття у серії
теоретичних статей професора І. М. Якімова, що охоплювались узагальнюючою назвою «Сучасне розшукове мистецтво», вперше говориться про наукові передумови «теорії розшукового мистецтва». На думку
вченого, передумовами теорії розшукового мистецтва є: 1) наука кримінального права, саме та її галузь,
яка називається криміналістикою (криміналістична техніка і криміналістична тактика); 2) знання сучасної
злочинності та злочинного середовища; 3) особисті якості та властивості, необхідні для особи, яка бажає
вивчити це мистецтво» (Administrative Bulletin, 1925).
До числа окремих криміналістичних теорій відноситься криміналістичне вчення про розшук. І.М. Якімов, В.І. Громов та інші автори у той час стверджували, що існують гласні й негласні форми застосування
даних криміналістики, і що негласний розшук є частиною єдиної діяльності з розкриття й розслідування
злочинів. Тому вони справедливо вважали, що прийоми і методи криміналістики повинні бути не тільки
засобами розслідування, але й оперативно-розшукової діяльності.
І.М. Якімов велику увагу приділяв тактиці й методиці проведення оперативно-розшукової діяльності. Він стверджував, що розшук повинен здійснюватися як гласними, так і негласними засобами
(Iakimov, 1924: 168). Аналогічно трактував розшук В.І. Громов, який вважав його не тільки складовою частиною дізнання, а й окремим самостійним актом цього дізнання, з притаманними йому особливими прийомами розслідування: негласним розшуком, стеженням і спостереженням (Gromov, 1929: 20–21).
У 1949 році А.І. Вінберг і Б.М. Шавер першими зробили спробу звузити поняття розшуку в криміналістиці. Вони віднесли до криміналістиці розгляд питань розшуку злочинця і викрадення цінностей
(Shaver at all, 1949: 162), а М. В. Терзієв доповнив зміст розшуку в кріміналістиці розшуком особи, яка зникла без вісті (Terziev, 1949: 182–184).
Початок фундаментальної теоретичної розробки питань розшуку в криміналістиці і слідчій практиці поклав
В.І. Попов. На його думку, розшукова діяльність, що здійснюється з метою розкриття злочинів, має самостійний характер. Це комплекс оперативно-розшукових заходів, що вживаються до і після відкриття кримінального
провадження. У широкому сенсі – це частина оперативно-розшукової діяльності, що здійснюється в допомогу
слідству. В.І. Попов ставив знак рівності між поняттями розшукової та оперативно-розшукової діяльності,
вважаючи, що розшук природно переплітається зі слідчими діями, але не дублює їх, здійснюється із застосуванням спеціальних розшукових прийомів оперативними працівниками органів дізнання (Popov, 1967).
Як справедливо зазначив щодо такої точки зору Р.С. Бєлкін, викладені положення носять не тільки
практичний, але і теоретичний характер. Разом з положеннями, висунутими І.М. Якімовим, В.І. Громовим,
А.І. Вінбергом, Б.М. Шавером, М.В. Терзієвим, дані положення склали основу майбутнього криміналістичного вчення про розшук, розробці якого В.І. Попов присвятив ряд своїх робіт, і в тому числі докторську
дисертацію (Popov, 1967: 205).
У дослідженнях наступних поколінь криміналістів також розроблялися окремі питання, спрямовані на
вдосконалення тактико-методологічної основи оперативно-розшукової діяльності як негласної частини криміналістики. Зокрема, Р.С. Бєлкін стверджував, що кримінально-процесуальна та оперативно-розшукова
діяльність базуються на загальній науковій основі і саме цією основою служить криміналістика (Belkin,
1997: 203–214). Тому, В.П. Колмаков і О.Н. Колесніченко, визначаючи предмет слідчої тактики, відносять до
нього, зокрема, прийоми і методи проведення не тільки слідчих дій, але й оперативно-розшукових заходів
(Kolmakov, 1969; Kolesnichenko, 1967).
У наступних роботах інших відомих криміналістів так чи інакше досліджувалися теоретичні проблеми
оперативно-розшукової діяльності. Наприклад, А.І. Вінберг, розглядаючи оперативно-розшукову діяльність
у межах предмета криміналістики, не тільки розкрив її щільний зв’язок із тактикою і методикою розслідування, але й показав самостійність цих двох напрямів боротьби зі злочинністю. Надалі він підкреслював, що в оперативно-розшуковій роботі деякі криміналістичні та спеціальні оперативні засоби і методи
застосовуються для непроцесуальних дій з метою попередження злочинів, виявлення фактичних даних, що
можуть у процесі досудового слідства бути використані як докази, сприяти встановленню і розшуку злочинця. Підкреслювалося взаємне збагачення тактики і методики розслідування злочинів і оперативно-розшукової роботи (Vinberg, 1959: 264).
Численні дослідження вчених послужили основою для диференціації наукових знань, а також серйозним
обґрунтуванням необхідності визначення свого предмета і виділення теорії оперативно-розшукової діяльності у самостійну наукову галузь (Fedosova at all, 2013: 13–17).
У результаті проведених у різних наукових колективах досліджень отримали фундаментальну розробку
чимало важливих і принципових питань цієї галузі знань. На науковій основі були розроблені та запропоновані визначення об’єкта, предмета, методів і форм оперативно-розшукової діяльності, сформульовані
найважливіші вихідні положення оперативної роботи, основи загальної та спеціальної методики і тактики
виявлення, попередження і розкриття злочинів, а також інших напрямів цієї діяльності.
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У 1975 році Г.К. Синіловим була видана перша монографія, присвячена дослідженню предмета, методів
і системи теорії оперативно-розшукової діяльності (Sinilov, 1975), що цілком можна вважати датою народження самостійної галузі юридичної науки. Такий висновок одержав визнання і підтвердження видатного
криміналіста, професора Р.С. Бєлкіна.
У наступному десятиріччі теорія оперативно-розшукової діяльності активно розвивалася як єдина самостійна наука. У цей період відбувалося активне узагальнення емпіричного матеріалу в багатьох докторських, кандидатських дисертаціях і монографіях.
У 90-ті роки минулого сторіччя, з розробкою і прийняттям серії законів, що регламентують легітимність оперативно-розшукової функції у боротьбі зі злочинністю, її становище як самостійної галузі знань
зміцнилося (About operative-search activity, 1992). Ця специфічна сфера діяльності правоохоронних органів
отримала державно-правовий статус. Для всіх науковців і практиків, які займаються дослідженням теорії
оперативно-розшукової діяльності, вже безперечним став той факт, що вона являє собою окрему галузь
наукового знання. За визначенням І.О. Клімова і Г.К. Синілова, теорія оперативно-розшукової діяльності –
це наука, що досліджує закономірності механізму вчинення злочинів і протидії кримінального середовища,
виникнення інформації про злочин і його учасників, збирання, оцінки та використання фактичних даних про
них, яка розробляє правові, організаційні, методичні й тактичні основи з ефективного застосування оперативно-розшукових сил, засобів і методів у боротьбі зі злочинністю (Klimov, 2001: 35).
Подальші наукові розробки вчених підтвердили, що ця діяльність обумовлена потребами боротьби зі
злочинністю і є системою пошукових, розвідувальних (контррозвідувальних) заходів, які здійснюються
відповідно до вимог законів і підзаконних нормативно-правових актів, з метою своєчасного запобігання, виявлення, швидкого і повного розкриття і розслідування злочинів і пошуку осіб, які їх вчинили,
а також осіб, які ухиляються від слідства, суду та виконання вироку. Це свідчить про те, що оперативнорозшукова діяльність, як кримінальний процес та криміналістика, знаходить широке застосування у вирішенні завдань кримінального судочинства і забезпечує реалізацію кримінально-процесуальних норм
(Kaplina, 2009: 43–46; Shvets, 2011: 17–19).
На сучасному етапі простежуються тенденції подальшої інтеграції наук кримінально-правового циклу.
Ці процеси пов’язані з реформуванням кримінального процесуального законодавства України, зокрема,
шляхом надання процесуального статусу матеріалам оперативно-розшукової діяльності. Наведена у Кримінальному процесуальному кодексі України класифікація негласних слідчих (розшукових) дій закріпила
процесуальний статус вже апробованих практикою оперативно-розшукових заходів, систематизувала і класифікувала їх залежно від юридичної природи, законодавчих приписів, повноважень, функцій і меж застосування у протидії злочинності.
Визнання теорії оперативно-розшукової діяльності самостійною наукою дозволило включити її до числа
наук кримінально-правового циклу, дані яких використовуються при розкритті та розслідуванні злочинів
(Pcholkin, 2011: 120).
Інтеграційні процеси свідчать, що останнім часом наукове обґрунтування і теоретичні дослідження проблем використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному судочинстві проводиться
в рамках різних галузей знань, зокрема, і щодо функціонального призначення ОРД у кримінальному процесі. Як справедливо зазначає М.А. Погорецький, «гносеологічна сутність ОРД і кримінального процесу
полягає в тому, що вони спрямовані на пізнання злочину через його сліди, що є його результатом, процес
пізнання яких здійснюється за загальними законами гносеології через універсальні методи пізнання, застосування яких у кожному з цих видів діяльності має свою специфіку. ОРД є одним із засобів кримінальнопроцесуального пізнання, що розширює пізнавальні можливості останнього» (Pohoretskyi, 2007: 270).
Слід зазначити, що сьогодні кримінальний процес, криміналістика і теорія оперативно-розшукової діяльності становляться найбільш близькими з теоретичного і практичного погляду юридичними науками. Багато
спільного і в історії їх розвитку, тактиці й методиці проведення слідчих (розшукових) й негласних слідчих
(розшукових) дій, а також оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів.
Як справедливо зазначає М.В. Даньшин, «криміналістика, у свою чергу, виступає теоретичним фундаментом для формування положень і рекомендацій теорії оперативно-розшукової діяльності. Ці науки співвідносяться як однотипні за суттю реалізації соціального функціонального навантаження. Теорія ОРД, маючи спільний з криміналістикою об’єкт, до того ж має спільний предмет дослідження. Його основу складають
дві групи закономірностей: 1) закономірності механізму вчинення злочинів та їх відображення у навколишньому середовищі; 2) закономірності, що проявляються в діяльності з виявлення, розслідування і попередження злочинів. Уявляється, що це знайшло нормативне підтвердження у Кримінальному процесуальному
кодексі України, де для визначення способів отримання доказів використовуються терміни «слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії» (Danshyn, 2015: 149).
Близькість теорії оперативно-розшукової діяльності до криміналістичної науки і кримінального процесу
обумовлена не тільки єдністю об’єкта і предмета їх дослідження, чимало спільного поєднує їх і в методології. Це свідчить про те, що процеси диференціації та інтеграції теоретичних знань у рамках різних наук відбуваються паралельно. На кожному етапі такого процесу визначається предмет даної науки, висвітлюється
зміст, функції та цілі кожної галузі наукового знання. Така закономірність характерна також і для системи
наук кримінально-правового циклу, зокрема, для методики розслідування злочинів, як самостійної частини
криміналістики (Fedosova at all, 2013: 13–17).
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Криміналістична методика є важливим і невід’ємним інструментом діяльності органів досудового розслідування, оскільки вона розробляє найбільш раціональні й оптимальні способи розслідування окремих
видів кримінальних правопорушень. Для того, щоб вона в повній мірі виконувала покладене перед нею
завдання, її структура, в умовах інтеграції кримінально-правових наук, повинна бути логічною й відповідати
основним методологічним засадам. У зв’язку із цим питання стосовно структури методики розслідування
окремих груп (видів) злочинів вважаємо важливим і актуальним.
Слід зазначити, що загальні положення змісту і структури криміналістичної методики, неодноразово
були предметом дослідження вчених-криміналістів. Однак, незважаючи на низку важливих напрацювань
в окресленій царині, чимало питань потребують додаткового дослідження. У змісті структури неоднозначно
трактуються питання оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження, взаємодії під час
організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також розшукової роботи слідчого. Тому
вважаємо вкрай важливим розкрити сутність оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження і показати його роль у розслідуванні злочинів в сучасних умовах. Методологічною основою для
виконання поставленого завдання слід вважати сучасні наукові дослідження відомих вчених криміналістів
та фахівців у галузі теорії оперативно-розшукової діяльності.
У сучасній юридичній літературі звертається увага на наявність оперативно-розшукового аспекту
в структурі методики розслідування злочинів, який проявляється в питаннях взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час проведення організаційних і оперативно-розшукових заходів, а також під час
забезпечення координації дій правоохоронних органів.
У цьому контексті В.Ю. Шепітько наводить структуру окремої криміналістичної методики у вигляді:
криміналістичної характеристики злочинів; криміналістичних питань відкриття кримінального провадження; типових слідчих ситуацій на стадії розкриття злочину, етапах його розслідування; слідчих версій,
обставин, що підлягають встановленню; організації та планування розслідування; початкових слідчих дій,
організаційних і оперативно-розшукових заходів; тактичних особливостей проведення окремих слідчих дій
і їх комплексів; забезпечення координації дій правоохоронних органів під час розслідування та взаємодії
з іншими державними органами й громадськими об’єднаннями; криміналістичних профілактичних заходів
(Shepitko, 2001: 186–187).
Такої точки зору дотримується А.П. Шеремет, який зазначає, що окрема методика включає в себе: криміналістичну характеристику даного виду злочинів; обставини, які необхідно встановити; особливості відкриття кримінального провадження; першочергові слідчі дії й оперативно-розшукові заходи; типові слідчі
ситуації, типові версії та планування; тактику провадження окремих слідчих дій; профілактичні слідчі дії
(Sheremet, 2009: 335).
Б.В. Щур до структури криміналістичної методики відносить комплекси слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів не тільки на початковому етапі розслідування злочинів, а й відповідні їм комплекси слідчих дій і оперативно-розшукових заходів наступного етапу розслідування (Shchur, 2010: 140).
У подальших наукових дослідженнях стала звертатись увага не тільки на тактику проведення початкових
слідчих дій і супутніх оперативно-розшукових заходів, а і на необхідність подолання протидії розслідуванню. Такої точки зору дотримується В.О. Малярова, яка до структури методики розслідування злочинів відносить такі елементи: розгорнута криміналістична характеристика злочинів; опис типових слідчих ситуацій
і формування залежно від цих ситуацій типових програм розслідування на початковому і наступному етапах
розслідування; виклад тактики проведення початкових слідчих дій і супутніх оперативно-розшукових заходів; особливості виявлення ознак злочинів, організації взаємодії, планування розслідування, профілактичної
діяльності слідчого, а також подолання протидії розслідуванню тощо (Maliarova, 2013: 381).
Слід погодитись із думкою Р.Л. Степанюка, який стверджує, що «нині вимогою часу є те, що невід’ємною
складовою окремих криміналістичних методик мають стати рекомендації щодо особливостей тактики
негласних слідчих (розшукових) дій. Як відомо, ці питання упродовж багатьох років розроблялися в науці
оперативно-розшукової діяльності. Сьогодні необхідно, по-перше, відповідні знання інтегрувати у криміналістику, а по-друге, надалі розвивати основні положення. Зараз вже важко уявити методику розслідування складних категорій злочинів, наприклад корупційних, без висвітлення специфіки проведення негласних слідчих (розшукових) дій і тактичних операцій, до складу яких вони входять» (Stepaniuk, 2016: 242).
Таку позицію займають й інші науковці. Наприклад, В.Г. Гончаренко до структури методики розслідування
включає ряд елементів, що пов’язані з оперативно-розшуковою діяльністю, зокрема особливості виявлення того чи іншого виду злочину та взаємодії слідчого з органами, які проводять оперативно-розшукові дії
(Varfolomieieva at all, 2018: 367).
У сучасних умовах висловлюється твердження, що до структури розслідування злочинів необхідно включити такі елементи, як: особливості виявлення ознак кримінального правопорушення й початку кримінального
провадження, а також особливості тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих
(розшукових) дій і забезпечувальних заходів. Таку позицію займає В.М. Шевчук (Shevchuk, 2020: 361-362).
Отже, аналіз наведених вище точок зору вказує, що окремі науковці до структури криміналістичної методики відносять: особливості виявлення злочинів, питання взаємодії слідчого з органами, які проводять оперативно-розшукові заходи, тактику проведення негласних слідчих (розшукових) дій, організацію подолання
протидії розслідуванню та інші елементи, які відносяться до оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження (Rudyk, 2006; Sokurenko at all, 2010).
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На наш погляд, такий підхід є інноваційним, становить певний науковий і практичний інтерес, має право на
існування, але потребує детального аналізу, наукового обгрунтування і перевірки його ефективності на практиці.
Отже, процеси інтеграції й диференціації кримінально-правових наук свідчать, що подальший розвиток
методики виявлення та розслідування злочинів пов’язан із застосуванням нових підходів у використанні сил
та засобів оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів. Підтримуючи цю позицію, маємо
надати цьому додаткове пояснення.
Науковцями оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства розглядається як комплекс
правових та організаційно-тактичних заходів, які обумовлюють взаємозв'язок і взаємовплив слідчого і оперативно-розшукових підрозділів правоохоронних органів з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження (Pcholkin, 2012: 133–141).
Важливо зазначити, що останнім часом у наукових дослідженнях та спеціальній юридичній літературі більше уваги стало приділятись питанням оперативно-розшукового забезпечення кримінального судочинства.
Поділяючі зміст цих поглядів, представляється доцільним визначити місце і роль оперативно-розшукового забезпечення у структурі методики розслідування злочинів. Вважаємо, що роль оперативно-розшукового
забезпечення кримінального судочинства обумовлена необхідністю застосування сил та засобів ОРД в ході
проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій, які спрямовані на створення оптимальних умов для: здійснення повного і об'єктивного процесу доказування; подолання або нейтралізації протидії розслідуванню; виконання функції захисту (безпеки) учасників кримінального процесу;
гарантування реалізації принципу невідворотності відповідальності винних за скоєне.
Слід зазначити, що оперативно-розшукове забезпечення доказування за окремими видами латентних злочинів починається на ранніх стадіях виявлення їх ознак і осіб, які готують їх вчинення. Воно реалізується
шляхом здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів ще в межах оперативно-розшукових справ
у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», тобто в ході виявлення і документування матеріальних слідів, носіїв інформації на яких залишились сліди злочину. Документування за своїм цільовим призначенням і змістом вирішує завдання, що збігаються з інститутом кримінального процесуального доказування. Воно створює оптимальні умови для подальшого процесу доказування
після прийняття рішення щодо відкриття кримінального провадження. Від повноти та достовірності документування багато в чому залежить і ефективність кримінального процесуального доказування. Саме з цього починається етап оперативно-розшукового забезпечення процесуального доказування у кримінальних
провадженнях.
Особливу увагу необхідно звернути на те, що для отримання доказів та нейтралізації протидії кримінального середовища на стадії досудового розслідування і судового розгляду слідчі та оперативні працівники
мають право використовувати передбачені главою 21 КПК України «негласні слідчі (розшукові) дії».
На стадії кримінального провадження законодавством дозволено застосовувати і агентурний метод отримання інформації. Стаття 275 КПК України «Використання конфіденційного співробітництва» передбачає
можливість використання інформації, яка отримана внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, а також залучення цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Крім того,
стаття 272 КПК України «Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої
групи чи злочинної організації» передбачає, що під час досудового розслідування тяжких або особливо
тяжких злочинів можуть бути отримані відомості, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, особою, яка відповідно до закону виконує спеціальне завдання, беручи участь у організованій
групі чи злочинній організації, або учасником вказаної групи чи організації, який на конфіденційній основі
співпрацює з органами досудового розслідування.
Слід зазначити, що важливу роль оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження відіграє в ході подолання протидії розслідуванню і під час організації безпеки працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб. Цілком природно, що для
успішної реалізації цих питань слідчий та оперативні підрозділи застосовують весь арсенал сил та засобів
оперативно-розшукової діяльності.
Висновки. Необхідним вважаємо зазначити, що в юридичній літературі вже багато років використовується сталий термін теорії оперативно-розшукової діяльності – «оперативно-розшукове забезпечення», який
може бути запозичений для застосування й іншими науками кримінально-правового циклу. Його апробація
вже знайшла своє відображення у багатьох наукових роботах з теорії оперативно-розшукової діяльності
та криміналістики.
Враховуючи вище викладене, зазначимо, що криміналістична методика повинна відображати особливості (специфіку) отримання доказів із застосуванням сил та засобів оперативно-розшукової діяльності, зокрема в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Це дозволяє зробити висновок про необхідність
його включення як окремого елементу до структури методики розслідування злочинів.
Звичайно, що перелік основних перспективних напрямів формування структури окремих методик розслідування злочинів не є вичерпним. Він може уточнюватися та доповнюватися залежно від змін у кримінальному законодавстві України, а також процесуальної регламентації слідчої діяльності.
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GWARANCJE PROCESOWE DZIAŁALNOŚCI SĘDZIEGO WYŻSZEGO SĄDU
ANTYKORUPCYJNEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM
Oleksandr Savytskyi
student Katedry Postępowania Karnego
Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-5632-1338
Savytskyi@gmail.com
Adnotacja. Artykuł dotyczy rozpatrzenia istoty gwarancji procesowych działalności sędziego Wyższego Sądu
Antykorupcyjnego (dalej – WSA). Z punktu widzenia podejścia systemowego sformułowano definicję gwarancji karnoprocesowej działalności sędziego, w tym sędziego WSA, jako jedności elementów: prawa i obowiązki sędziego, sędziego
śledczego WSA; karna forma postępowania karnego; zasady przeprowadzania sądowego rozpatrzenia postępowania karnego;
instytucja wyłączenia i samowyłączenia sędziego; instytucja środków przymusu karnego; odpowiedzialność prawna sędziego
WSA. Niektóre z nich są kompleksowo scharakteryzowane. Wyjaśniono, że forma postępowania karnego jako gwarancja
działania sędziego w postępowaniu karnym obejmuje: ogólną procedurę sądową dla wszystkich sędziów, przewidzianą
w ustawie Ukrainy „O sądownictwie i statusie sędziów” oraz Kodeksie Postępowania Karnego Ukrainy; procedura
podejmowania konkretnych decyzji procesowych na etapach sądowych; procedura wydawania i odwoływania decyzji
do wykonania. Ustalono, że system zasad jako gwarancja sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości w postępowaniach
karnych dotyczących przestępstw korupcyjnych, obejmuje zasady praworządności, legalności, równości wobec prawa
i sądu, dostępu do sprawiedliwości i obowiązkowości orzeczeń sądowych, kontradyktoryjności stron i swobody w
przedstawianiu sądowi swoich dowodów oraz w udowodnieniu przed sądem ich przekonywalności, bezpośredniości badania
zeznań, rzeczy i dokumentów, rozgłosu i otwartości postępowania sądowego oraz pełnego utrwalenia rozprawy i czynności
procesowych za pomocą środków technicznych, mowy, którą prowadzone jest postępowanie karne, ustności postępowania
sądowe itp. Szczególną uwagę skupia się na postępowaniu karnym ustanawiającym prawo do odwołania się od podjętych
decyzji sądowych. Instytucja środków przymusu procesowego jest oznaczona jako gwarancja działalności sędziego w
postępowaniu karnym, która polega na tym, że środki zabezpieczenia postępowania karnego (w szczególności wezwanie
sądowe uczestników postępowania karnego, doprowadzenie, nałożenie kary pieniężnej itp.) są sposobami przymusowego
wpływu na uczestników postępowania karnego w celu pełnego, obiektywnego, bezstronnego przeprowadzenia postępowania
sądowego, a także ustalenia obiektywnej prawdy w postępowaniu karnym podczas wykonywania wymiaru sprawiedliwości.
Ujawniono znaczenie proceduralne instytucji wyłączenia i samowyłączenia jako gwarancji niezawisłości sędziów w
rozpatrywaniu przez oskarżonych postępowań karnych.
Słowa kluczowe: gwarancja, sędzia, Najwyższy Sąd Antykorupcyjny, forma procesowa, zasady, proces karny, środki
przymusu procesowego, instytucja wyłączenia i samowyłączenia.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the essence of procedural guarantees of the activity of a judge
of the Higher Anti-Corruption Court. From the standpoint of a systematic approach, the definition of the criminal246
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procedural guarantee of the activity of a judge, including a judge of the Higher Anti-Corruption Court, is formulated
as a unity of elements: rights and responsibilities of a judge, investigating judge of the Higher Anti-Corruption
Court ; criminal procedure form of criminal proceedings; principles of judicial review of criminal proceedings; institute
of removal and self-removal of a judge of the Higher Anti-Corruption Court; institute of measures of criminal procedural
coercion; legal responsibility of the judge of the Higher Anti-Corruption Court. Some of them are comprehensively
described. It was found that the criminal procedure form, as a guarantee of the activity of a judge of the Higher AntiCorruption Court in criminal proceedings, covers: the general procedure of judicial activity for all judges provided by
the criminal procedure legislation; the procedure for making specific procedural decisions in court stages; the order
of resolution and appeal of decisions for execution. It is determined that the system of principles as a guarantee of fair
justice in criminal proceedings for corruption crimes, covers the principles of the rule of law, legality, equality before
the law and the court, access to justice and binding nature of court decisions, adversarial parties and freedom to present
their evidence and in proving before the court their persuasiveness, immediacy of the examination of testimony, things
and documents, publicity and openness of court proceedings and full recording by technical means of court hearings
and procedural actions, the language in which criminal proceedings are conducted, oral proceedings, etc. Particular
attention is focused on the principle of criminal proceedings, which establishes the right to appeal against court decisions.
The institute of measures of procedural coercion is noted as a guarantee of a judge's activity in criminal proceedings, which
exists in that measures to ensure criminal proceedings (including summoning of participants in criminal proceedings,
occasion, imposition of fines, etc.) are ways of coercive influence on participants in criminal proceedings. The procedural
significance of the institution of removal and self-removal as a guarantee of the independence of the judges of the Higher
Anti-Corruption Court in the consideration of criminal proceedings is revealed.
Key words: guarantee, judge, Higher Anti-Corruption Court, procedural form, principles, criminal proceedings,
measures of procedural coercion, institution of removal and self-removal.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ
ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Олександр Савицький
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Анотація. Статтю присвячено розгляду сутності процесуальних гарантій діяльності судді Вищого антикорупційного суду (далі – ВАС). З позиції системного підходу сформульовано визначення кримінально-процесуальної гарантії діяльності судді, в тому числі судді ВАС, як єдності елементів: права і обов’язки судді, слідчого
судді ВАС; кримінально-процесуальна форма кримінального судочинства; засади здійснення судового розгляду
кримінального провадження; інститут відводу та самовідводу судді ВАС; інститут заходів кримінально-процесуального примусу; юридична відповідальність судді ВАС. Комплексно охарактеризовано деякі з них. З’ясовано,
що кримінально-процесуальна форма, як гарантія діяльності судді ВАС у кримінальному провадженні, охоплює:
загальний порядок судової діяльності для всіх суддів, що передбачений Законом України «Про судоустрій та статус суддів» та КПК України; порядок прийняття конкретних процесуальних рішень у судових стадіях; порядок
постановлення і звернення рішень до виконання. Визначено, що система засад як гарантія здійснення справедливого правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів охоплює принципи верховенства
права, законності, рівності перед законом і судом, доступу до правосуддя та обов’язковості судових рішень, змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередності дослідження показань, речей і документів, гласності і відкритості судового провадження та повне
фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій, мови, якою здійснюється кримінальне
провадження, усності судового розгляду та ін. Особливу увагу сфокусовано на засаді кримінального провадження, що встановлює право на оскарження прийнятих судовий рішень. Відзначено інститут заходів процесуального
примусу як гарантію діяльності судді в кримінальному провадженні, що полягає в тому, що заходи забезпечення
кримінального провадження (зокрема судовий виклик учасників кримінального провадження, привід, накладення
грошового стягнення тощо) є способами примусового впливу на учасників кримінального провадження з метою
повного, об’єктивного, неупередженого здійснення судового розгляду, а також встановлення об’єктивної істини
у кримінальному провадження під час здійснення правосуддя. Розкрито процесуальне значення інституту відводу
та самовідводу як гарантії незалежності суддів ВАС при розгляді підсудним їм кримінальних проваджень.
Ключові слова: гарантія, суддя, Вищий антикорупційний суд, процесуальна форма, засади, кримінальне
провадження, заходи процесуального примусу, інститут відводу та самовідводу.

Вступ. Професійні судді України користуються всіма правами і обов’язками та основними свободами людини і громадянина, за винятком встановлених національним законодавством повноважень і обмежень, обумовлених особливостями статусу даної професійної групи. Важливим елементом їх конституційно-правового статусу
є гарантії діяльності. Гарантії є складовою частиною правового статусу особи, оскільки лише за допомогою системи гарантій можна реалізувати права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Вони покликані забезпечувати нормальне, тобто встановлене законом, функціонування всіх суспільних та правових інститутів.
Метою статті є системне визначення кримінально-процесуальних гарантій діяльності судді ВАС у сфері
здійснення судового контролю та правосуддя в кримінальному провадженні.
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Основна частина. Беззаперечною складовою частиною правового статусу судді ВАС є кримінально-процесуальні гарантії їх діяльності. Питання процесуальних гарантій в тому числі діяльності суддів постійно
перебувають у полі уваги фахівців-правників. Аналіз окремих аспектів зазначеної проблематики зустрічається у працях українських дослідників: Ю.П. Аленіна, В.Ф. Бойко, В.Д. Бринцева, М.В. Вітрук, Д.Л. Василенка, Ю.М. Грошевого, Ю.А. Гурджі, О.В. Капліної, М.М. Міхеєнка, Л.М. Москвич, М.А. Погорецького,
М.І. Сірого, О.Ф. Скакун, С.В. Слінька, В.І. Сліпченка, та інших авторів. Проте, до сьогодні поняття процесуальних гарантій по різному визначається у науковій та навчальній літературі, що негативно позначається
в практичній та науковій діяльності.
Найбільш раціональним і таким, якому більшість учених віддає перевагу є підхід М.А. Погорецького,
який під кримінально-процесуальними гарантіями розуміє визначені кримінальним процесуальним законом засоби та способи, спрямовані на реалізацію прав та обов’язків усіх суб’єктів кримінального процесу,
забезпечення реалізації їх законних інтересів, а також на досягнення мети та виконання завдань кримінального судочинства (Pohoretskyi, 2014: 16). В цьому контексті, на переконання Є.Ф. Куцової, процесуальними
гарантіями є, перш за все, обов’язки особи, яка проводить розслідування злочину, прокурора, суду, які сприяють забезпеченню прав і законних інтересів підозрюваного, а також обвинуваченого, захисника, законного
представника, потерпілого та його представника (Kutcova, 1973: 83).
В юридичних джерелах найбільш важливою ознакою кримінальних процесуальних гарантій, яка лежить
в основі їх властивості забезпечення, називають їх багаторівневу системність. Так, систему кримінальних
процесуальних гарантій становлять: кримінальна процесуальна форма; засади кримінального провадження;
процесуальний статус учасників кримінального провадження; інститут заходів забезпечення кримінального провадження; прокурорський нагляд; відомчий контроль; судовий контроль; інститут оскарження дій,
рішень і бездіяльності органів і посадових осіб, що здійснюють кримінальне провадження; юридична відповідальність учасників кримінального провадження та інші (Udalova, аt all, 2020: 13–14).
В.М. Тертишник визначає процесуальні гарантії як закладену у процесуальній формі систему правових
принципів, приписів, санкцій та інших засобів, які забезпечують встановлення об’єктивної істини й справедливість правосуддя, можливість усіма суб’єктами кримінального процесу реалізувати свої права, свободи й обов’язки, досягнення мети й виконання завдань кримінального судочинства (Tertyshnyk, 2014: 30).
При цьому науковець запропонував дещо інший підхід до системи кримінально-процесуальних гарантій,
поділивши її на три групи, до яких відносить «гарантії правосуддя», «гарантії встановлення об’єктивної
істини» та «гарантії захисту прав і свобод людини».
Процесуальні гарантії в першу чергу виступають сукупністю кримінальних процесуальних засобів і способів для забезпечення функцій правосуддя, які забезпечують незалежність суддів при розгляді судових
справ. У фаховій літературі до процесуальних гарантій професійної діяльності суддів відносять особливу
процедуру здійснення правосуддя (процесуальна форма); таємницю нарадчої кімнати; право судді на окрему думку; рівність прав членів суддівської колегії, порядок притягнення до юридичної відповідальності
суддів, тощо (Fedorchuk, 2018).
Таким чином, сенс і призначення гарантій полягає в тому, щоб створити для суддів необхідні умови для
здійснення ними повноважень, і виходячи саме з таких міркувань, слід формувати структуру гарантій діяльності суддів ВАС, не перетворюючи їх, всупереч конституційному принципу рівності всіх громадян, на пільги.
З огляду на наведені наукові точки зору, розглядаючи гарантії діяльності судді ВАС у кримінальному
провадженні як носія функції правосуддя та судового контролю у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з ними злочинів, вважаємо, що їх систему становить: права і обов’язки судді, слідчого судді ВАС; кримінально-процесуальна форма кримінального судочинства; засади здійснення судового
розгляду кримінального провадження; інститут відводу та самовідводу судді ВАС; інститут заходів кримінально-процесуального примусу; юридична відповідальність судді ВАС.
Кримінально-процесуальна форма як гарантія діяльності судді ВАС передбачає передусім особливу процедуру здійснення як судового контролю під час досудового розслідування так і здійснення правосуддя.
Слід констатувати, що Пленум Верховного Суду України у своїх постановах постійно звертає увагу суддів
на необхідність суворого дотримання процесуальної форми. Зокрема у п.1 постанови від 29 червня 1990 р.
«Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» вказується, що «неухильне додержання передбаченої законом процесуальної форми є неодмінною умовою всебічного, повного й об’єктивного дослідження
обставин справи, встановлення істини і прийняття по ній законного, обґрунтованого і справедливого рішення» (On the implementation by the courts of Ukraine of legislation and resolutions of the Plenum of the Supreme
Court of Ukraine on the trial of criminal cases and sentencing, 1990).
Процесуальна форма з усіма її, на перший погляд, незначними судовими формальностями – це не пуста
дрібниця, а суттєвий засіб обмеження влади правом, засіб протидії свавіллю і непорядності чиновників,
засіб протидії фальсифікаціям, засіб забезпечення захисту прав і свобод людини від невиправданого обмеження, засіб зміцнення гарантій істини і справедливості правосуддя.
Ми поділяємо думку В.М. Тертишника, який справедливо відмічає, якщо процесуальних правил (вимог,
гарантій, обмежень, заборон тощо) замало, форма судочинства невиправдано спрощується – є небезпека судових помилок і зловживань; якщо їх забагато – є небезпека судової тяганини, за якої можуть бути
забутими та стануть химерними і самі цілі судочинства. Оптимальний варіант – їх розумна достатність.
У процесуальній формі недопустимі як невиправдане спрощення процедури судочинства (нехтування пра248
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вилами, які є гарантіями істини та захисту прав і свобод, що може призвести до юридичних помилок),
так і її ускладнення (Tertyshnyk, 2014: 26–29).
Кримінально-процесуальна форма, як гарантія діяльності судді ВАС у кримінальному провадженні охоплює, на наш погляд: загальний порядок судової діяльності для всіх суддів, що передбачений Законом України «Про судоустрій та статус суддів» та КПК України; порядок прийняття конкретних процесуальних рішень
у судових стадіях (так, наприклад, у стадії підготовчого судового провадження суд відповідно до ст.314 КПК
України після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше
п’яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового
провадження); порядок постановлення і звернення рішень до виконання.
Засади здійснення судового розгляду кримінального провадження виступають важливими кримінально-процесуальним гарантіями забезпечення завдань кримінального судочинства. Система засад здійснення справедливого правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, на нашу думку, охоплює принципи верховенства
права, законності, рівності перед законом і судом, доступу до правосуддя та обов’язковості судових рішень, змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередності
дослідження показань, речей і документів, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, гласності і відкритості судового провадження та повне фіксування технічними засобами судового засідання
і процесуальних дій, мови, якою здійснюється кримінальне провадження, усності судового розгляду та ін.
Особливої уваги, на наше переконання, заслуговує засада кримінального провадження, що встановлює
право на оскарження прийнятих судовий рішень. Так, статтею 24 КПК України гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку,
передбаченому КПК України, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді.
Водночас вказана засада виступає гарантією справедливості і законності судового рішення, оскільки дає
змогу своєчасно виправити допущені порушення норм процесуального і матеріального права.
У цьому контексті, необхідно відмітити, що ЄСПЛ постійно звертає увагу на те, що «повноваження судів
вищої інстанції переглядати справи повинне використовуватись для виправлення судових помилок та неправильності у здійсненні правосуддя, а не для проведення нового розгляду справи. Перегляд справи не повинен
розглядатися як замаскована апеляція, а сама лише можливість існування двох точок зору на предмет не є підставою для повторного розгляду справи. Відхилення від цього принципу виправдане лише в тому випадку, коли
воно здійснене як зумовлене обставинами значного та непереборного характеру» (On the practice of exercising
procedural authority by the appellate court to appoint a new trial in the court of first instance, 2017).
Відповідно до ст. 33 КПК України розгляд апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції ВАС здійснює Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, а перегляд у касаційному порядку кримінальних
справ щодо корупційних злочинів здійснює Верховний суд України.
Інститут заходів процесуального примусу як гарантія діяльності судді в кримінальному провадженні полягає
в тому, що заходи забезпечення кримінального провадження (зокрема судовий виклик учасників кримінального провадження, привід, накладення грошового стягнення тощо) є способами примусового впливу на учасників кримінального провадження з метою повного, об’єктивного, неупередженого здійснення судового розгляду,
а також встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадження під час здійснення правосуддя.
Крім того, слід звернути увагу на те, що до процесуальних гарантій необхідно віднести і ті норми процесуального законодавства, завдяки яким забезпечується незалежність суддів при розгляді кримінальних
справ. Перш за все це норми, які при розгляді кримінальних справ забезпечують неможливість впливу на
них органів досудового розслідування, інших учасників процесу та вищестоящих судів (Hryniuk, 2012: 131–
135). Саме тому ми відносимо інститут відводу та самовідводу службових осіб, які ведуть кримінальний
процес, до системи гарантій діяльності судді ВАК, який виступає разом з тим гарантією встановлення істини
у кримінальному провадженні. Неупередженість службових осіб, які здійснюють кримінальне провадження, багато в чому досягається завдяки їх незалежності від обставин події, яка досліджується. Для того, щоб
забезпечити цю незалежність, судді в певних випадках підлягають відводу (Dezhnev, 2006: 46).
Процесуальне значення інституту відводу та самовідводу полягає в тому, що він одночасно є гарантією
прав особи, яка захищає свої законні інтереси, оскільки створює можливість усунути із законних підстав
таку службову особу, яка виявляє щодо неї упередження, має особистий інтерес щодо певного вирішення
провадження. А саме від цього буде залежати реальність доступу до правосуддя. Неважко побачити, що
такий правогарантуючий ефект інституту відводу та самовідводу службових осіб, які ведуть кримінальний
процес, дозволяє визнати його також і гарантією правосуддя. Адже встановлення істини у кримінальному
провадженні неможливе при необ’єктивному дослідженні його обставин, упередженому ставленні до якоїсь
із сторін. Процесуальні рішення осіб, які підлягали відводу, неминуче супроводжуються сумнівами щодо їх
легітимності, а, отже, не матимуть авторитету в очах громадськості (Denysova, 2018).
Із метою забезпечення неупередженого здійснення судового контролю законодавець у ст. 75 КПК
України передбачив обставини, які виключають участь слідчого судді, судді в кримінальному провадженні.
Вказані суб’єкти не може брати у ньому участь:
1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем
чи членом сім’ї слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного
позивача, цивільного відповідача;
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2) якщо він брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник;
3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в результатах провадження;
4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості;
5) у випадку порушення встановленого ч. 3 ст. 35 КПК України порядку визначення слідчого судді, судді
для розгляду справи.
У складі суду, що здійснює судове провадження, не можуть бути особи, які є родичами між собою.
На думку деяких науковців, перелік обставин, що виключають можливість участі судді у судовому розгляді,
не є обмеженим, і як наслідок, цей перелік слід доповнити Підставою для відведення слугує також особиста,
пряма або непряма зацікавленість, але і багато інших обставин, які пов’язані з обґрунтованими сумнівами
в об’єктивності та неупередженості осіб, які розслідують або розглядають справу, проте не продиктовані особистою зацікавленістю. У ході судового розгляду в судді може виникати власна неприязнь на основі власних
психологічних якостей та морально-етичного портрету судді. Тому саме ці підстави можуть слугувати додатковими підставами для відводу та внесення змін до процесуальних кодексів (Fedorchuk, 2018: 54).
У контексті розгляду питання забезпечення незалежності судді ВАС під час здійснення правосуддя, варто
звернути увагу на те, що відповідно до приписів ч. 1 ст. 33-1 КПК України ВАС підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45 КК України, а також ст. ст. 206-2
«Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації», 209 «Легалізація (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом», 211 «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону», 366-1 «Декларування недостовірної
інформації» КК України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених п. п. 1-3 ч. 5 ст. 216 КПК, зокрема:
1) вчинення цих злочинів спеціальним суб’єктом (народний депутат України, Прем’єр-міністр України, член
Кабінету Міністрів України, Голова Фонду державного майна України або його заступники, Голова Національного банку України або його заступники, державний службовець категорії «А», депутат обласної ради,
суддя, прокурор, керівник суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної
або комунальної власності перевищує 50 відсотків, та ін.); 2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого
законом на час вчинення злочину; 3) злочин, передбачений ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 КК, а саме надання неправомірної вигоди або зловживання впливом вчинені щодо перелічених вище службових осіб.
Наведені положення КПК України узгоджуються з положеннями ст. 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», що передбачає обмеження щодо переліку осіб, які не можуть бути призначені суддями ВАС,
які пов’язані з тим, що, якщо ці особи упродовж десяти років, що передували призначенню, працювали в державних органах, розгляд справ щодо посадових осіб яких віднесено до підсудності ВАС, то вони потенційно
могли бути в підпорядкуванні осіб, які є обвинуваченими у таких кримінальних провадженнях. Тобто метою
вказаних обмежень є уникнення конфлікту інтересів, корупційних ризиків під час здійснення правосуддя.
Висновки. На підставі вивчення наукових точок зору, розглядаючи гарантії діяльності судді ВАС у кримінальному провадженні як носія функції правосуддя та судового контролю у кримінальних провадженнях
щодо корупційних та пов’язаних з ними злочинів, запропоновано систему гарантій діяльності судді Вищого антикорупційного суду у кримінальному провадженні, елементами якої виступають: права і обов’язки
судді, слідчого судді ВАС; кримінально-процесуальна форма кримінального судочинства; засади здійснення
судового розгляду кримінального провадження; інститут відводу та самовідводу судді ВАС; інститут заходів
кримінально-процесуального примусу; юридична відповідальність судді ВАС.
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