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Adnotacja. Badanie analizuje cyfryzację jako obiecujący kierunek modernizacji edukacji turystycznej w instytucjach 
szkolnictwa wyższego w krajach niemieckojęzycznych, w szczególności w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Określono techniczne 
i metodyczne aspekty cyfryzacji kształcenia ustawicznego, polegającego na organizacji „e-learning” w warunkach wirtualnej 
przestrzeni edukacyjnej i aktualizacji programów edukacyjnych kierunku turystycznego digital-dyscyplin cyklu zawodowego, 
które przyczyniają się do rozwoju kompetencji cyfrowych u przyszłych specjalistów z branży turystycznej. Badanie podstaw 
pojęciowych, określenie kierunków i narzędzi dydaktyki wyższego wykształcenia turystycznego w krajach niemieckojęzycznych 
na poziomie państwowym i społecznym pozwoliło stwierdzić istniejące wyzwania i zalety procesu cyfryzacji szkolnictwa 
wyższego w ramach rozwoju społeczno-gospodarczego krajów we współczesnych warunkach gospodarowania. Ustalono, że 
wprowadzenie innowacji w edukacji zawodowej, wejście do kompetencji cyfrowych przez przyszłych specjalistów są ważnymi 
przesłankami cyfrowej transformacji gospodarki badanych krajów i przewidują rozwiązanie szeregu wyzwań dla zakończenia 
procesu adaptacji szkolnictwa wyższego do nowoczesnych innowacji non-stop w działalności zawodowej.

Słowa kluczowe: cyfryzacja, innowacja edukacyjna, uniwersytet wirtualny, kształcenie na odległość, edukacja 
turystyczna, kraje niemieckojęzyczne.
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Abstract. In the research digitalization is considered as a promising direction of modernization of tourism education 
within the higher education institutions in German-speaking countries, in particular Germany, Austria and Switzerland. 
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The technical and methodological aspects of digitalization of continuing tourism education concerning the organization 
of “e-learning” in the virtual educational area and updating the educational programs by adding tourism-oriented digital 
disciplines of the professional cycle, that contribute to the development of digital competencies of future professionals 
in tourism. The study of conceptual principles, outlining directions and tools of digitalization of higher tourism 
education in German-speaking countries having been used by federal and public authorities allow us to state the existing 
challenges and advantages of digitalization of higher professional education within the socio-economic development 
of the countries in current economic circumstances. It is determined that the implementation of innovations in vocational 
education and training, acquisition of digital competencies by future professionals are important prerequisites for digital 
transformation of the economy of the studied countries and need certain problem solving for the process of adapting 
higher tourism education to modern non-stop innovations in professional activities to be completed.

Key words: digitalization, Edu-innovation, virtual university, e-learning, tourism education, German-speaking 
countries.
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Анотація. У дослідженні розглянуто діджиталізацію як перспективний напрям модернізації туристичної осві-
ти в закладах вищої освіти німецькомовних країн, зокрема Німеччини, Австрії та Швейцарії. Визначено техніч-
ний і методичний аспекти цифровізації неперервної туристичної освіти, які полягають в організації “e-learning” 
в умовах віртуального освітнього простору й оновленні освітніх програм туристичного спрямування digital-
дисциплінами фахового циклу, що сприяють розвитку цифрових компетенцій у майбутніх фахівців туристичної 
сфери діяльності. Вивчення концептуальних засад, окреслення напрямів та інструментів діджиталізації вищої 
туристичної освіти в німецькомовних країнах на державному й громадському рівнях дозволило констатувати 
наявні виклики й переваги процесу цифровізації вищої професійної освіти в межах соціально-економічного роз-
витку країн у сучасних умовах господарювання. Визначено, що впровадження інновацій у професійній освіті, 
набуття digital-компетенцій майбутніми фахівцями є важливими передумовами цифрової трансформації еконо-
міки досліджуваних країн і передбачають розв’язання низки завдань для завершеності процесу адаптації вищої 
туристичної освіти до сучасних нон-стоп інновацій у професійній діяльності.

Ключові слова: діджиталізація, освітня інновація, віртуальний університет, дистанційна освіта, туристична 
освіта, німецькомовні країни.

Вступ. Перспективні напрями модернізації туристичної освіти в німецькомовних країнах можна розгля-
дати як назрілу необхідність удосконалення профільної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі 
відповідно до потреб сучасного прогресивного ринку праці.

Модернізація туристичної освіти в німецькомовних країнах, зокрема в Німеччині, Австрії, Швейцарії 
відбувається відповідно до нової стратегії розвитку освіти в Європі «Освіта й професійне навчання 2020» 
(англ. “Education and Training 2020”).

Нова стратегічна основа для європейського співробітництва в галузі освіти й професійного навчання 
була схвалена Європейською радою 12 травня 2009 року й передбачала реалізацію чотирьох стратегічних 
цілей, зокрема:

1) забезпечити неперервну освіту й мобільність фахівців;
2) підвищити якість та ефективність освіти й професійного навчання;
3) сприяти рівноправності, соціальній єдності й активності суспільства в освітніх цілях;
4) забезпечити розвиток творчих, інноваційних і підприємницьких якостей майбутніх фахівців на всіх 

освітніх рівнях.
Головною метою співробітництва між європейськими країнами в галузі освіти й професійного станов-

лення майбутніх фахівців у період до 2020 року стало забезпечення особистого, соціального й професій-
ного становлення всіх громадян; сталого економічного процвітання та працевлаштування з урахуванням  
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демократичних цінностей, соціальної згуртованості, активної громадянської позиції та міжкультурного  
діалогу (Galton, Fogelman, Hargreves, Cavendish, 1992: 8).

Основна частина. Досліджуючи проблему реформування туристичної освіти в німецькомовних країнах, 
нами виділено основні напрями, які вбачаються як перспективні в процесі модернізації освітньої діяльності 
у сфері туризму, зокрема діджиталізація туристичної освіти.

Метою розвідки є дослідження процесу діджиталізації професійної підготовки майбутніх фахівців 
туристичної сфери діяльності як тенденції розвитку системи вищої професійної освіти в Німеччині, Австрії 
та Швейцарії в умовах глобальних цивілізаційних змін.

Завдання дослідження полягають у вивченні концептуальних засад діджиталізації вищої туристичної 
освіти в німецькомовних країнах, визначенні напрямів та інструментів її впровадження в системі неперерв-
ної професійної освіти на державному й громадському рівнях із зазначенням викликів і переваг процесу 
цифровізації суспільства в межах соціально-економічного розвитку країн у сучасних умовах.

Результати. Оскільки процес глобалізації – це континуально-безперервна трансформація інформаційно-
го міжсередовищного простору, де переміщується інформація, стимулюючи розвиток нових форм і техно-
логій систем управління (Кастельс, 2011), то діджиталізація, якою охоплені усі заклади туристичної освіти 
провідних європейських країн, є її наслідком.

У розрізі процесів розвитку цифрової економіки сферу вищої туристичної освіти необхідно розглядати 
як один з основних елементів забезпечення можливості реалізації інноваційних, технологічних, соціальних, 
екологічних та економічних проєктів. Кожен університет, незалежно від обраної стратегії, повинен про-
йти цифрову трансформацію. Така трансформація полягає не тільки й не стільки в упровадженні сучасних 
інформаційно-комунікативних технологій (далі – ІКТ), скільки в цілому пов’язана з культурними й органі-
заційними змінами в університеті.

Перехід до концепції digital university (віртуального університету) передбачає впровадження гнучкіших 
і безперешкодних процесів, зміну корпоративної культури, оптимізацію всіх процесів діяльності універси-
тету, адже діджиталізація змінює вимоги до управлінських кадрів і фахівців середньої ланки як на націо-
нальному, так і на світовому ринку праці, сприяє оновленню кваліфікацій і корегує профілі компетентності.

Федеративна республіка Німеччина, одна з перших німецькомовних країн, означила діджиталізацію як 
мегатренд розвитку національної освіти й розпочала активно впроваджувати програми підтримки й спри-
яння модернізації системи вищої професійної освіти, зокрема туристичної, окреслюючи основні напрями її 
реформування.

16 червня 2016 року Федеральний уряд Німеччини в співпраці з Федеральними землями затвердив основ-
ні положення створення «Інноваційного університету» відповідно до статті 91b (1) Основного Закону про 
сприяння розвитку науково-дослідних ідей, знань та інноваційних технологій у німецьких закладах вищої 
освіти (далі – ЗВО). Документом передбачається збільшення фінансування задля підтримки університетів 
прикладних наук і приватних університетів у сфері науково-дослідних ідей, передачі знань і технологій, під-
тримці регіонального укріплення університетів і сприянні інноваціям в економіці й суспільстві.

Окрім того, Законом окреслено особливу значущість в університетській діяльності, окрім набуття знань 
та освіти, ще й упровадження інновацій. Окремим пунктом у документі наголошено на обов’язковому 
впровадженні результатів наукових досліджень у комерційну й соціальну сфери діяльності, що передбачає 
зближення та укріплення співпраці між освітніми, економічними й соціальними інституціями (Excellence 
Initiative (2005–2017/19)). На нашу думку, закон сприяє тому, щоб ЗВО Німеччини закріпили за собою імідж 
інноваційного освітнього й наукового центру, який сприяє регіональному й федеральному розвитку.

Австрійські заклади вищої професійної освіти також активно впроваджують інноваційні організаційно-
дидактичні методи навчання в освітні процеси вишів, зокрема в університетах прикладних наук, які дають 
змогу майбутнім фахівцям самостійно розподіляти свій час для навчання та професійної діяльності.

Загалом дистанційна освіта в європейських країнах набуває неабиякої популярності й нагальності 
у зв’язку з пандемією COVID-19. Дистанційне або онлайн навчання в сучасних реаліях розглядається як 
єдина можливість отримати вищу освіту, зокрема вищу туристичну освіту. Така навчальна форма забезпечує 
доступ до суб’єкта й об’єкта освітньої діяльності у випадку, якщо джерело інформації та здобувачі розділені 
часом і відстанню, та з використанням наявних форм онлайн комунікації.

У дистанційному освітньому процесі Австрії, як і інших німецькомовних країн, здобувачі спілкуються 
між собою та з викладачами за допомогою електронної пошти, електронних форумів, відео конференцій, 
чатів, дошки оголошень, обміну миттєвими повідомленнями й інших форм онлайн-взаємодії. Освітні про-
грами часто передбачають онлайн-систему навчання та засоби для створення віртуального освітнього про-
стору (освітньої аудиторії). Дистанційне навчання є оптимальним рішенням для працевлаштованих людей, 
які все ще хочуть або потребують подальшої професійної освіти й розвитку, що передбачено європейською 
програмою сприяння освіті впродовж життя ET 2020 (англ. Education and Training 2020).

Більшість університетів прикладних наук Австрії використовують дистанційне навчання як складову 
частину заочної форми професійного навчання. Заочна форма навчання є досить популярною серед здобува-
чів-робітників, що здобувають вищу освіту за магістерськими програмами підготовки. Так, відомі австрій-
ські університети прикладних наук, зокрема Йоханеумський університет прикладних наук, Каринтійський 
університет прикладних наук, Інсбрукський інститут менеджменту (MCI) пропонують магістерські програ-
ми підготовки (англ. МА, МВА) туристичного спрямування за заочною формою навчання, яка передбачає 
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два тижні аудиторних занять у семестр + дистанційне навчання. Загальна тривалість освітньої підготовки 
становить 4 семестри (120 ECTS) (BMBWF. Studienwahl.at).

Першим кроком на шляху діджиталізації університету є створення освітньо-наукового порталу закладу 
вищої професійної освіти. Освітньо-науковий портал – це корпоративний портал, який є інформаційним 
середовищем, що створюється для підтримки освітніх і наукових процесів у межах закладу вищої про-
фесійної освіти на основі використання сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних засобів 
(Соловйов, Сердюк, Триус, 2003: 229). Освітньо-науковий портал є складною системою, що складається 
з таких підсистем, як: аутентифікація та авторизація користувачів та управління правами доступу; зовнішній 
і внутрішній пошук; керування вмістом (контентом) порталу; завантаження та каталогізація файлів корис-
тувачів; виведення інформації про користувачів порталу; керування новинами; електронна пошта (зовнішня 
та внутрішня); розсилання повідомлень користувачам порталу; форум; голосування; анкетування; чат; книга 
для гостей; інтернет-магазин; статистика. Крім того, освітньо-науковий портал університету повинен місти-
ти деякі додаткові компоненти, зокрема: офіційний сайт ЗВО; систему дистанційного навчання; електронну 
бібліотеку з каталогом наукової, навчальної та методичної літератури, а також публікацій учасників порталу; 
систему керування науковими конференціями (Триус, Босєдов, Пустовіт, 2004: 103–104).

Розглянувши офіційні сайти закладів вищої туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи, 
можна стверджувати, що створення освітньо-наукового порталу є необхідною умовою здійснення освіт-
ньої діяльності провідним європейським закладом професійної освіти. Переважна більшість закладів вищої 
туристичної освіти німецькомовних країн створюють віртуальне середовище для доповнення традиційної 
форми організації освітнього процесу елементами “e-learning”.

Таким чином, можна говорити про два основних аспекти діджиталізації освітньої діяльності: технічний 
і методичний.

Технічний аспект полягає в забезпеченні кожному здобувачеві й абітурієнтові рівних можливостей 
доступу до освітніх послуг, інформації та знань, що надаються на основі ІКТ. Створення віртуальних освіт-
ніх середовищ, розробка дистанційних курсів професійного навчання та поєднання практичного навчання 
з “e-learning” є результатом успішної імплементації технічного аспекту освітньої діджиталізації та необхід-
ністю сьогодення.

Методичний аспект діджиталізації туристичної освіти, на нашу думку, полягає в розробці навчальних 
планів для підготовки майбутніх фахівців, в яких цикл професійно орієнтованих дисциплін містить навчаль-
ні курси з поглибленого вивчення процесу діджиталізації бізнес-процесів у туристичній галузі, особливос-
тей ведення професійних операцій в онлайн просторі, комунікативних навичок і вмінь ведення ділових 
переговорів із застосуванням різних онлайн платформ.

Аналізуючи програми підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в провідних закладах вищої 
туристичної освіти німецькомовних країн, ми з’ясували, що такі країни, як Німеччина, Австрія та Швейцарія 
вже давно використовують елементи “distance learning” у туристичній освіті й не лише за заочною, але й за 
денною формами навчання для здобуття майбутніми фахівцями освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр». 
Усе ж окремі дистанційні курси, які застосовуються нині, не в змозі забезпечити цілісність і гнучкість про-
цесу діджиталізації системи вищої туристичної освіти.

Так, дослідивши навчальні плани окремих закладів вищої туристичної освіти, ми з’ясували, що їх контент 
майже не змінювався останніми роками, особливо це стосується циклу професійно орієнтованих дисциплін. 
Якщо аналізувати навчальні плани підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі за наявністю осучасне-
них професійно орієнтованих освітніх курсів, то можна говорити про те, що Швейцарія є лідером за кількістю 
оновлених та адаптованих програм підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі до сучасних глобаліза-
ційних викликів у світовій економіці. Нами було досліджено навчальні плани підготовки за освітньою програ-
мою бакалавр і магістр у провідних інститутах і коледжах Швейцарії (Інститут готельного господарства НІМ 
(англ. Hotel Institute Montreux); Швейцарський інститут готельного менеджменту й туризму Цезар Рітц (англ. 
César Ritz Colleges Switzerland); Університет Лугано (англ. University of Lugano)) (Самохвал, 2020: 568–577).

Результати дослідження показали, що дисципліни як обов’язкового, так і елективного циклів перед-
бачають вивчення 1–2 навчальних курсів, пов’язаних із діджиталізацією туристичного бізнесу, зокрема: 
Інформаційний менеджмент, Діджитал маркетинг, Інноваційні моделі готельного господарства, Е-бізнес 
у туристичній діяльності, Е-туризм, Е-комерція в туристичній діяльності, Сучасні виклики в туризмі, Туризм 
майбутнього й інше.

Аналіз навчальних планів закладів вищої туристичної освіти Німеччини й Австрії свідчить про недо-
статню кількість або відсутність навчальних курсів із вивчення діджиталізованого туризму, особливо така 
тенденція спостерігається в навчальних планах підготовки майбутніх фахівців сфери туризму за магістер-
ськими освітніми програмами. Однак окремі заклади вищої туристичної освіти повністю оновили навчальні 
плани туристичних спеціальностей за освітнім ступенем бакалавр і магістр, що свідчить про автономію 
вищої освіти в німецькомовних країнах у формуванні нормативно-правової та методичної бази забезпечен-
ня окремих спеціальностей. Так, Віденський університет менеджменту й комунікацій (нім. Fachhochschule 
Wien für Management und Kommunikation) пропонує здобувачам спеціальності «Менеджмент туризму» на 
бакалавраті вивчення таких курсів: Діджиталізація в туризмі (6 Європейських кредитних трансферно-нако-
пичувательних систем (далі – ЄКТС), 5. семестр); Сучасні виклики в туризмі (6 ЄКТС, 5. семестр); Турис-
тичне моделювання (6 ЄКТС, 6. семестр). За магістерською програмою спеціальності «Управління туризму» 
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здобувачі вивчають такі курси, як «Інновації в туризмі» (6 ЄКТС, 2. семестр) і «Сучасні тренди управління» 
(6 ЄКТС, 4. семестр) (Самохвал, 2020, с. 581–586).

Це дозволяє нам припустити, що процес діджиталізації туристичної освіти в німецькомовних країнах 
триває і триватиме й надалі у зв’язку з постійними глобальними змінами у світі, які спричинені зовнішніми, 
не завжди передбачуваними факторами, адже діджиталізація туристичної освіти покликана не лише створю-
вати інноваційні заклади професійної підготовки, але й адаптувати освітні програми до сучасних нон-стоп 
інновацій і змінних умов праці в туристичній галузі.

У Німеччині, наприклад, складається тенденція до сприйняття закладів вищої професійної освіти як 
освітньо-наукових центрів, що формують якісні інноваційні професійні кадри, здатні реагувати на глобалі-
заційні процеси на світовому ринку праці, критично мислити й впроваджувати інновації в національну еко-
номіку. Підтвердженням цьому є укладання між федеральним урядом Німеччини й федеральними землями 
Пакту про вищу освіту 2020 у 2005 році (BBFD : Hochschulpakt 2020). Основним завданням пакту є збіль-
шення кількості охочих отримати повну вищу професійну освіту, забезпечення доступу до вищої освіти всім 
верствам населення та якісної професійної підготовки майбутнім фахівцям у закладах вищої освіти, а також 
сприяння обов’язковому працевлаштуванню професійних кадрів у межах держави задля попередження про-
фесійної міграції. Реалізація договору відбувається у три етапи, що передбачає поступове збільшення фінан-
сування на федеральному й місцевому рівні. Загалом до 2023 року Федеральний уряд Німеччини планує 
інвестувати в реалізацію проєкту 20,2 мільярда Євро, а земельні уряди – 18,3 мільярда Євро.

Особливої уваги заслуговує реалізація третього етапу Пакту про вищу освіту, який розпочався з 2016 року. 
Означений етап передбачає фінансову допомогу активній молоді, що бажає здобути професію в університе-
тах прикладних наук, не лише в процесі фахової підготовки, але й на початку професійної діяльності. Тоб-
то федеральна влада забезпечує не лише безплатне навчання майбутніх фахівців, але й зобов’язує заклади 
вищої професійної освіти надавати можливість майбутнім кваліфікованим фахівцям навчатися впродовж 
здійснення професійної діяльності. Це пояснює появу в більшості закладів вищої туристичної освіти такої 
форми навчання, як неповний робочий день (нім. Berufsbegleitend), що відповідає вечірній формі навчан-
ня. Крім того, особлива державна підтримка надається стартаперам, які прагнуть реалізувати напрацьовані 
в межах закладу вищої професійної освіти бізнес-ідеї (BBFD : Hochschulpakt 2020).

Ураховуючи тісну освітню співпрацю між німецькомовними країнами, Австрія своєю чергою також 
активно впроваджує заходи для підтримки й розвитку науково-дослідної діяльності в закладах вищої про-
фесійної освіти. З 12 липня 2016 року Австрійський уряд запровадив інвестиційну програму з метою під-
готовки майбутніх фахівців в університетах прикладних наук. Кошти, виділені на освіту й науково-дослідну 
діяльність, використовуються з наміром створення додаткових навчальних місць для підготовки висококва-
ліфікованих фахівців у галузі STEM-освіти (S – наука (Science), T – технології (Technology), Е – інженерія 
(Engineering), М – математика (Mathematics)). 2018–2019 навчальні роки означені як перша фаза освітнього 
інвестування, що передбачає фінансування 450 нових навчальних місць в університетах прикладних наук 
на федеральному рівні. Додаткові навчальні місця розраховані на наявні або нові освітні програми в універ-
ситетах, які подають заявку на участь у програмі. Розподіл бюджетних місць між закладами вищої освіти 
відбувається після розгляду й затвердження запитів Агентством із контролю якості й акредитації Австрії 
(нім. скор. AQ Austria).

Субсидуванню підлягають такі освітні пропозиції (див. табл. 1).

Таблиця 1
Освітні програми із залученням додаткових державних коштів (Австрія)

Цільова група до 31 грудня 2018 року від 01 січня 2019 року
Освітні програми, в яких технічне навчання становить понад 50% € 8.850 € 8.600
Освітні програми, в яких технічне навчання становить понад 25% € 7.550 € 7.420

Освітні програми туристичних спеціальностей € 7.050 € 6.950
Інші освітні програми € 6.970 € 6.850

(BMBWF. Universitätsfinanzierung NEU)

Метою програми інвестування STEM-освіти в університетах прикладних наук є розширення, доповне-
ння вже наявних курсів навчання, а також створення нових, інноваційних курсів профільного навчання 
з урахуванням діджиталізації (цифровізації) найрізноманітніших професійних галузей (ARQA-VET. Sektion 
Berufsbildung des BMBWF).

Нині вперше за 25 років після появи університетів прикладних наук в Австрії відсоток здобувачів, що 
вступили до закладів вищої професійної освіти означеного типу, становить 13% від загальної кількості  
абітурієнтів. Однією з переваг університетів прикладних наук в Австрії є надана здобувачам можливість 
(як і в інших німецькомовних країнах) поєднувати навчання з професійною діяльністю (форма навчання 
неповного робочого дня (нім. Berufsbegleitend)). Австрійські заклади вищої туристичної освіти активно 
впроваджують інноваційні організаційно-дидактичні методи навчання, які дають змогу майбутнім фахів-
цям самостійно розподіляти свій час для навчання та професійної діяльності. Серед таких інновацій можна 
виділити онлайн курси окремих дисциплін, а також значне збільшення годин для самоосвіти в порівнянні 
з аудиторною роботою здобувачів.
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Створення дистанційних закладів вищої професійної освіти вже не є перспективою, а реальною потре-
бою сьогодення, яка частково активно впроваджується в німецькомовних країнах Західної Європи. Так, 
у Німеччині 4 заклади вищої професійної освіти здійснюють підготовку майбутніх фахівців туристичної 
галузі за дистанційною формою навчання, зокрема Гамбурзький університет дистанційного навчання, Уні-
верситет Пасау, Заарляндський економічний університет і Берлінський університет SRH. Здобувачі мають 
можливість дистанційного навчання або повністю онлайн, або з періодичним відвідуванням навчального 
кампуса. Усе ж натепер таких пропозицій не досить для задоволення освітніх потреб сучасної молоді. Біль-
шість можливостей отримання онлайн освіти стосуються окремих навчальних курсів або ж сертифікованих 
програм підвищення кваліфікації в межах неформальної освіти.

Окремої уваги заслуговує аналіз процесу діджиталізації професійної освіти у Швейцарії, яка продовжує 
займати позицію лідера в розрізі досліджуваної проблеми. Зокрема, влада конфедерації використовує всі мож-
ливості для цифровізації національної освіти всіх рівнів відповідно до Стратегії «Діджиталізація Швейцарії», 
яка була затверджена урядом країни у 2018 році (Digital Switzerland Strategy). У процесі реалізації окремих 
стратегічних цілей, зокрема забезпечення надійної інфраструктури для формальної, неформальної та інклю-
зивної освіти, сприяння сталій індустріалізації та розвитку інновацій у системі освіти, надання усім громадя-
нам рівних прав на освіту впродовж життя та інноваційний розвиток, швейцарці зіштовхнулися з проблемою 
неготовності викладачів і здобувачів освіти використовувати результативно ІКТ. Таким чином, первинна й вто-
ринна освітні ланки за підтримки уряду конфедерації та заклади вищої освіти як автономні суб’єкти господа-
рювання уклали договори про співпрацю з такими Digital-корпораціями, як Samsung, Apple, Google, які забез-
печують освітні установи не лише сучасними засобами навчання, але й проведенням тренінгових занять для 
освітян щодо їх ефективного застосування в процесі навчальної діяльності (Borgmann, 2020).

Окрім того, за підтримки стейкхолдерів, зокрема Хіршман Фундації (нім. Hirschmann Foundation), Хеберт 
Рюф Фундації (нім. the Gebert Rüf Foundation) і банківського холдингу UBS було розроблено освітню плат-
форму digitalswitzerland.com, яка пропонує навчальні курси для підприємців і роботодавців, пересічних гро-
мадян Швейцарії різних вікових категорій, у тому числі дітей, у межах програми «Освіта й талант. Розвиток 
Digital-навичок у всіх» (Digitalswitzerland. Education & Talent: Improving digital skills for all). Таким чином, 
можна констатувати зацікавленість і сприяння в розвитку діджиталізованих освітніх можливостей не лише 
з боку уряду Швейцарії, але й усвідомлення необхідності в цифровізації всіх верств населення країни в гро-
мадських організацій, соціальних партнерів і бізнес-спільноті, що приводить до активної співпраці й напра-
цювання спільних проєктів у межах досліджуваної проблеми.

Висновки. Отже, аналіз сучасного стану діджиталізації вищої туристичної освіти в німецькомовних 
країнах дає змогу зробити висновок про неоднозначність тлумачення концептуальних засад «діджиталіза-
ції освіти у ЗВО». Але в науковій спільноті й експертному середовищі відбувається усвідомлення наявних 
викликів щодо інструментів розвитку цифрової професійної освіти, необхідності набуття майбутніми фахів-
цями туристичної галузі цифрових компетенцій, а також визначення критичних сфер і проєктів цифровіза-
ції: стимулювання та розвитку освітніх можливостей онлайн; набуття знань і навичок використання та спо-
живання інформаційно-цифрових технологій як каталізатора професійного зростання та розвитку економіки 
держави не лише здобувачами освіти, але й викладацьким складом.

Аналіз технічного й методичного аспектів діджиталізації вищої туристичної освіти в Німеччині, Австрії 
та Швейцарії демонструє незавершеність процесу цифровізації, що передбачає розв’язання в майбутньому 
низки проблем, а саме: створення на базі ЗВО віртуального університету як прототипу реального, який 
є нагальною потребою сьогодення у зв’язку з пандемією COVID-19; непідготовленість викладацького скла-
ду до використання сучасних технологій навчання в освітньому процесі, які невпинно розвиваються та удо-
сконалюються, особливо на первинному й вторинному освітніх рівнях; оновлення освітніх програм підго-
товки майбутніх фахівців Digital-дисциплінами фахового циклу для набуття цифрових компетенцій і вміння 
їх застосовувати в професійній діяльності; активна співпраця урядових організацій, стейкхолдерів, закладів 
освіти й Digital-корпорацій із метою формування в суспільства цифрової культури.

Саме цифровізація освітніх процесів і набуття цифрових компетенцій майбутніми фахівцями на шляху 
до поглиблення європейської інтеграції є важливими складниками цифрової трансформації економіки будь-
якої держави, оскільки:

1. Набуття цифрових компетенцій фахівцями забезпечує їм стійкість і готовність до майбутніх змін у про-
фесійному середовищі, адже вміння та знання з використання ІКТ та інновацій гарантує працівникам і мене-
джерам ефективність і продуктивність як у професійній, так і в управлінській сферах діяльності.

2. Інноваційно обізнаний фахівець завжди в змозі адаптуватися до глобальних процесів і змін у світовій еконо-
міці. Рівень готовності фахівця конкурувати на міжнародному ринку праці залежить від того, наскільки звичним 
є для нього використання ІКТ та інновацій у повсякденному житті й професійній діяльності. Саме тому глобаль-
на діджиталізація освіти забезпечує всі сфери життя країни новаторами й технологічними лідерами.
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Adnotacja. Autor analizuje problem przygotowania nauczycieli do pracy z mniejszościami etnicznymi w Kanadzie. 
Badanie koncentruje się na tendencji krajów rozwiniętych do zachowania dziedzictwa kulturowego i edukacyjnego 
mniejszości etnokulturowych. Przepisy artykułu podkreślają kluczowe aspekty rozwoju edukacji wielokulturowej w 
Kanadzie. Autor podkreśla potrzebę zmiany strategii edukacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb różnych grup etnicznych 
i kulturowych w środowisku edukacyjnym. Rozważono cechy szkolenia nauczycieli w warunkach wielokulturowości. 
Ustalono, że głównym zadaniem instytucji pedagogicznych jest przygotowanie specjalistów, którzy są w stanie skutecznie 
reagować na realia różnorodności etnokulturowej społeczeństwa.

Słowa kluczowe: mniejszości etnokulturowe, wielokulturowość, edukacja wielokulturowa, ochrona dziedzictwa 
kulturowego.
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WITH ETHNOCULTURAL MINORITIES IN CANADA
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Abstract. The author analyzes the problem of teachers’ preparation to work with ethnocultural minorities in Canada. 
The study focuses attention on the tendency of the developed countries to preserve cultural and educational heritage 
of ethnocultural minorities. In the provisions of the article, the key aspects of multicultural education development in 
Canada are emphasized. The author underlines the need for educational strategies change in order to meet the needs 
of various ethnic and cultural groups in the educational environment. The peculiarities of the teachers’ training in 
the conditions of multiculturalism are examined. It is established that the main task of pedagogical institutions is to 
provide training for specialists who can effectively respond to the realities of ethnocultural diversity of the society.

Key words: ethnocultural minorities, multiculturalism, multicultural education, cultural heritage preservation.

ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ДО РОБОТИ 
З ЕТНОКУЛЬТУРНИМИ МЕНШИНАМИ В КАНАДІ

Оксана Світлічна
старший викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації
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(Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна)
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Анотація. Автор аналізує проблему підготовки вчителів до роботи з етнокультурними меншинами в Канаді. 
Дослідження акцентує увагу на тенденції розвинених країн до збереження культурної та освітньої спадщини етно-
культурних меншин. У положеннях статті наголошено на ключових аспектах розвитку мультикультурної освіти 
в Канаді. Автор підкреслює необхідність зміни освітніх стратегій з метою задоволення потреб різних етнічних 
та культурних груп в освітньому середовищі. Розглянуто особливості підготовки вчителів в умовах мультикуль-
туралізму. Встановлено, що головним завданням педагогічних закладів є підготовка фахівців, здатних ефективно 
реагувати на реалії етнокультурного різноманіття суспільства.

Ключові слова: етнокультурні меншини, мультикультуралізм, мультикультурна освіта, збереження культур-
ної спадщини.
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Introduction. Nowadays most countries of the world are polyethnic. Under the conditions of globalization 
and migration processes, there appear significant changes in the demography of individual states, with the population 
becoming more multicultural and ethnically heterogeneous. The identity of the people is believed to be a sheer treasure 
that can make a significant contribution to the development of any country. The developed countries tend to preserve 
the cultural identity of their citizens, strengthening the national identity of their own people. A special place is given 
to the preservation of cultural and educational heritage of indigenous peoples and ethnocultural minorities around 
the world, as their language, culture, traditions and customs are gradually disappearing. The study of the principles, 
methods and forms of organization of ethnocultural minorities’ education becomes especially relevant.

Main part. The analysis of recent research and publications shows that different aspects of teacher preparation 
have been reflected in the works of L. Ziaziun, N. Lavrychenko, N. Mukan, L. Pukhovska, A. Sbruieva, M. Kras-
ovytskyi, I. Rusnak, M. Smyrnova. Among foreign researchers, the problems of pedagogical education are dis-
cussed in the works of P. Harrigan, J. Kitchen, D. Petrarka, J. Walker, N. Sheehan, M. Fullan and others.

The aim of the article is to discuss the issue of teachers’ preparation for work with ethnocultural minorities 
and describe core aspects of teachers training in the conditions of multiculturalism.

Recognizing the importance of different nations forming a single culture, Canada became one of the first coun-
tries in the world to introduce the Multicultural Policy Act in 1971, thus approving the official state level course 
of multiculturalism. Today, Canada is also the only country in the world to have the indigenous community develop-
ment national strategy. Supporting the cultural diversity of peoples and nations within the country, its education sys-
tem is aimed at fostering patriotism, love for the country, knowledge and respect for official languages and customs.

In 1985, the House of Commons Committee on Multiculturalism was created. In 1988, the Canadian Multicul-
turalism Act was adopted, which legalized the policy of multiculturalism. It indicates that multiculturalism is a fun-
damental characteristic and reflects the cultural and racial identity of society. This law provided for financial support 
for a multilingual ethnic press, schools teaching in languages of different ethnic groups, the activities of numerous 
cultural societies, folklore festivals, etc. In 1989, the government announced an annual anti-racist campaign. Thus, 
initially, the emphasis was placed on preserving the cultural traditions of ethnic groups, creating schools in national 
languages, studying the history of ethnic groups.

According to S. Drozhzhyna, multiculturalism is manifested through a number of features and characteristics. 
The most important of them are the following: 1) the openness society culture of society to the perception of influ-
ences from other cultures and exchange with the cultures of other societies and peoples; 2) the collapse of monolithic 
socio-cultural (including ethnic, religious) structures, removal of barriers of isolation and self-isolation in the context 
of globalization of culture, mainly under the influence of new technologies of communication and telecommunica-
tions; 3) the presence of linguistic and ethnocultural pluralism as a general social norm; 4) the presence on the territory 
of society constantly migrating population, forms separate communities with their own domestic, ideological, linguis-
tic and cultural specifics; 5) the division of the country into separate regions, which appear as geographical, historical, 
cultural, economic or even political wholes (so-called territorial pluralism); 6) actual multiculturalism in a descriptive 
sense; 7) presence in the traditional components of culture and civilization of various “layers”, which are the result 
of spontaneous and coercive influences from other cultures and civilizations (they may relate to language, customs, 
ways of managing, history, philosophy, life, military affairs, etc.); 8) the presence of recorded in the public awareness 
of the consequences of people’s interaction with others throughout their own history, namely: the phenomena of empa-
thy , stereotypes of behavior, attitudes, evaluative judgments, various forms of bias, up to xenophobia or revenge com-
plexes; 9) the presence of worldview and religious pluralism, tolerance of faith, etc. (Drozhzhyna S.V., 2008, p. 102).

The formation of multicultural education in Canada took place in the second half of the last century in the con-
ditions of heated dispute with the traditional pedagogical concepts of monoculturalism, assimilation, and ethno-
centrism; the need for cultural and educational integration of immigrants; civil rights movement; searching for 
a compromise between subcultures; development of an integration ideology of a civil multinational society; needs 
for education as a source of social stability and economic prosperity (Sungurov A.Yu., 2010, p. 64).

Considering multicultural education in higher educational institutions of Canada, three main stages of its evolu-
tionary development can be distinguished: 1) implementing ethnocultural components to the educational program; 
2) integrating multicultural component to the curriculum; 3) selection of content and teaching methods correspond-
ing to the ideas of multiculturalism.

In Canada, multicultural school policies are a part of the official government policy. The regulatory and legal 
framework of public education in the spirit of multiculturalism has important similarities: focus on solving the prob-
lem of equality of educational opportunities, supporting representatives of various ethnic groups and preserving 
their cultures, combating various forms of racism and discrimination. State policy provides for raising the social 
level of representatives of different ethnic groups as a way to achieve equality of educational opportunities. A set 
of legislative acts has been created providing for the observance of the policy of multicultural education in any edu-
cational institution. (Chernyak A.V., 2015, p. 139).

Higher education institutions in Canada have changed educational programs and strategies in order to meet 
the needs of students of various ethnic and cultural groups, and to provide training for specialists who can effective-
ly respond to the realities of a multicultural society. The learning process according to the multicultural approach 
involves the recognition of various learning styles, intelligence types, enhancing communication and taking into 
account different points of view of students.

It should be noted that the teacher plays the main role in the implementation of the ideas of multicultural edu-
cation in Canada. Thus, the aim of higher educational establishments is to train a competent specialist capable  
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of working in a multicultural society. U. Kimlika expresses the idea that it is necessary to provide such professional 
training for a future specialist for the ideas of multicultural education to become his convictions and ensure his ability 
to successfully perform professional tasks in a multi-ethnic, multicultural environment (Kimlika U., 1998, p. 145).

Multicultural pedagogical education sets out the following requirements for the teacher: knowledge of ethnography, 
the ability to overcome ethnocultural stereotypes and prejudices, the ability to integrate the ideas of multiculturalism 
into the content of academic discipline, establish tolerant relationships with students. A. Chernyak believes that mul-
ticultural education is primarily aimed at reaching a multicultural understanding. Therefore, its key methods are those 
which can develop feelings, emotions, attitudes, abilities and skills of future teachers (Chernyak A.V., 2015, p. 145).

The general bachelor education programs usually includes: general teaching skills, communication skills, lesson 
management, lesson goal setting, assessment and monitoring, language of communication, special methodology, 
child development, developmental psychology, education sociology, education history and philosophy , educational 
law, teachers’ rights, teachers’ professional skills, introduction to special education, education technology, practice 
(Hlyshcheva E.V., 2009, p. 64).

It should also be noted that teachers’ training programs should take into account the so-called “hidden curricu-
lum”, namely the ways of how respect for national minorities is shown in an educational institution, the way com-
munication is carried out between different cultures, the differentiation of the needs of the representatives of differ-
ent cultural and social groups, religions and countries.

Many universities have special teacher training programs for the indigenous population of the country. Such pro-
grams were introduced in the 70s of the previous century after the proclamation of Ottawa’s official policy of multicul-
turalism, the purpose of which was to eliminate historical injustice in relation to the indigenous population of Canada.

The concept of traditional worldview of indigenous peoples should become the basis of education. It comprises 
the unity of the four aspects of human development (spiritual, physical, mental and emotional), as well as the belief 
that regardless of age, each participant in the educational process has unique abilities shared in the educational 
environment. Axiological concepts of folk pedagogy of indigenous peoples are based on a unique system of values, 
principles, techniques, ethical norms, ideals that regulate the relationship between people. At the heart of the axio-
logical thinking of indigenous peoples is the concept of an interdependent and interacting world, a deep respect for 
the individual, nature, all living and non-living beings.

A. Dzhurinskij believes that multicultural education pursues three groups of goals, designated by the concepts 
of «pluralism», «equality», «unification». In the first case, according to the author, it is about respecting and preserv-
ing cultural diversity; in the second – about supporting equal rights to education and upbringing; in the third – about 
education in the spirit of national political, economic, spiritual values (Dzhurinskij A.N., 2002, p. 14).

It is necessary to mention that special attention in the training of teachers is paid to the issues of school adapta-
tion, integration and education of children of various ethnic groups, and immigrants. These aspects of intercultural 
knowledge imply a change in the content of curricula, introducing the sections on ethnolinguistics, ethnopsycholo-
gy, which will expand the knowledge of each future teacher about the representatives of different cultures, and will 
also contribute to the formation of ethnocultural tolerance and readiness for productive interethnic and intercultural 
cooperation (Chernyak A.V., 2015, p. 137).

In Canada, multicultural curricula are being implemented in teacher training and classical universities. This 
implementation takes place largely under the influence of the cultural and historical traditions of various national 
communities (“heritage cultures”). The programs and organization of higher schools to a certain extent reflect 
the interests of individual cultures as carriers of their own educational values and multicultural community.

The content of teacher education for different levels of education is determined by industry standards of profession-
al teacher education and higher education standards in Canada and provides fundamental, psychological and pedagog-
ical, methodological, information technology, practical and socio-humanitarian training of teachers and research staff.

The analysis of education programs shows that teacher training curricula combine academic and professional com-
ponents, based on a balanced combination of teaching time and a departure from the traditional division of all subjects 
into general and scientific, technological, practical, with an emphasis on professional activities. Therefore, special 
attention is paid to pedagogical practice, which is divided into pedagogical practice of the introductory professional 
semester and progressive professional semester and involves the study of theoretical courses and practical activities in 
the school environment to develop knowledge, skills and abilities of future teachers (Roth D. 2000, p. 27).

Today multicultural education is aimed at preserving and developing the entire diversity of cultural values and is 
culturally consistent in its essence. As K. Trasberg notes, multicultural education in conditions of mutual influence 
of cultures should contribute to the development and preservation of one’s own identity, the formation of intercul-
tural communication skills, the prevention and successful resolution of conflicts caused by national and other differ-
ences. It significantly expands the range of capabilities of each person in the field of communication and cooperation 
(Trasberg K., 2004, p. 78).

A teacher who understands and respects his own culture, who is confident in its valuable and positive meaning, 
will in the future be able to teach children to recognize the same qualities in another person – the bearer, the rep-
resentative of another culture. This is the only way to solve the problems of social and educational discrimination, 
prejudices, based on the desire to destroy the personality of the other, to remake it in their own way. Instead, it is 
necessary to learn to respect each person’s inherent right to be himself, to learn not to reject differences, but to 
understand that cultural pluralism does not pose a threat to the individual, but allows him to feel free in any cultural 
environment (Biletska I.O., 2013, p. 67).
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According to I. Bakhov, teacher training involves studying the nature of stereotypes, their role in the formation 
of prejudice, racism, discrimination, conflict, the ability to understand the causes of their occurrence, the ability to 
resist them and prevent them from developing into prejudices. Hence the natural development of tolerance, which 
helps to realize that the world is multidimensional, worldviews are different and have the right to exist, inclusive-
ness of cultural differences, the ability to understand and accept them, the formation of willingness to deviate from 
generally accepted standards (Bakhov I. S.,2017, p. 37).

Every teacher working in the indigenous environment must have a high level of intercultural competence 
and communicative culture. It is designed to create the feeling that the student himself in the process of cognition 
makes his personal contribution to history, literature and other areas of human knowledge. For him, it is necessary to 
regard cultural diversity not as a problem and an obstacle, but as a positive moment that can intellectually and emo-
tionally enrich students, expand their worldview, help them gain new life experiences (Biletska I.O., 2014, p. 26).

Conclusions. In view of the above, it is possible to conclude that the modern educational environment involves 
the interaction of representatives of different cultures and the possibility of free self-determination of their own 
socio-cultural identity. In order to work successfully in the multicultural environment, a teacher must be ready for 
a dialogue with another culture, be able to respect another scale of values, understand and accept the unique identity 
of each student regardless of ethnicity, race, gender or religion. In view of constant changes in the country demog-
raphy, the issue of multicultural teacher preparation requires further analysis.
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Adnotacja. W przepisach naukowych autor ujawnia cechy współdziałania instytucji ogólnego szkolnictwa średniego 
i pozaszkolnego w edukacji estetycznej młodzieży. Oferuje zaprojektowane i przetestowane środowisko estetyczne, w 
którym działają wektory interakcji. Udoskonalona definicja, „estetyczne środowisko interakcji”, którą autor traktuje 
jako pedagogicznie zorganizowane środowisko wychowawcze, w którym zachodzi dynamiczna akcja pedagogiczna, 
współpraca podmiotów interakcji pedagogicznej. Interakcja ma na celu osiągnięcie wyznaczonego celu – wychowania 
estetycznego młodzieży i w którym zakłada się bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie podmiotów interakcji 
pedagogicznej w proces edukacyjno-wychowawczy. Są to podmioty współdziałające instytucji ogólnego szkolnictwa 
średniego, instytucji szkolnictwa pozaszkolnego, relacji podmiotowo-obiektowych innych instytucji. Relacje te wspierają 
złożony związek zjawisk społecznych – systemów ogólnego wykształcenia średniego i pozaszkolnego i umożliwiają 
edukację estetyczną nastolatków, rozwój społeczeństwa, realizację zamówienia społecznego i tym podobne.

Opracowane wektory naruszają relacje podmiot-podmiotowe w instytucjach ogólnego szkolnictwa średniego, wskazują 
relacje podmiot-podmiotowe w instytucjach szkolnictwa pozaszkolnego, łączą (integrują) relacje podmiot-podmiotowe 
w tych instytucjach. Wektory pozwalają prześledzić relacje między wszystkimi podmiotami działalności edukacyjnej 
i wychowawczej a środowiskiem (przyroda, architektura, produkcja, Internet itp.), relacje z innymi organizacjami 
(podmiotami i obiektami) (stowarzyszenia twórcze, związki, muzea, filharmonie, teatry, studia, galerie, wystawy, galerie 
zdjęć, parki kultury i wypoczynku, organizacje społeczne, biblioteki, kawiarnie internetowe itp.), wspieranie relacji 
podmiot-przedmiotowych i podmiot-podmiotowych w edukacji estetycznej młodzieży.

Słowa kluczowe: współdziałanie, wychowanie estetyczne, środowisko estetyczne, instytucja ogólnego szkolnictwa 
średniego, instytucja szkolnictwa pozaszkolnego, młodzież.
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Abstract. In the provisions of the scientific author reveals the features of the interaction of general secondary and out-
of-school education in the aesthetic education of adolescents. Offers the developed and tested aesthetic environment in 
which interaction vectors operate. The definition is clarified, «esthetic environment of interaction», which the author 
interprets as a pedagogically organized educational environment in which there is a dynamic pedagogical action, 
cooperation of the subjects of pedagogical interaction. The interaction is aimed at achieving this goal – the aesthetic 
education of teenagers and which provides for direct or indirect involvement in the educational process of the subjects 
of pedagogical interaction. These are the subjects of interaction of general secondary education institutions, out-of-school 
education institutions, subjects-object relations of other institutions. These relationships support the complex relationship 
of social phenomena-systems of general secondary and extracurricular education and enable the aesthetic education 
of teenagers, the development of society, the fulfillment of the social order, and so on.

The developed vectors violate the subject-subject relations in general secondary education institutions, indicate 
the subject-subject relations in out-of-school education institutions, combine (integrate) subject-subject relations 
in the specified institutions. Vectors allow us to trace the relationships between all subjects of educational activities 
and the environment (nature, architecture, production, the Internet, etc.), relationships with other institutions (subjects 
and objects), creative associations, unions, museums, philharmonics, theaters, studios, galleries, exhibitions, photo 
galleries, parks of culture and recreation, public organizations, libraries, Internet cafes, etc.), to support the subject-object 
and subject-subject relationships in the aesthetic education of teenagers.

Key words: interaction, aesthetic education, aesthetic environment, general secondary education institution,  
out-of-school world institution, teenagers.
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Лариса Сєрих
кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувачка кафедри теорії і методики змісту освіти
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Суми, Україна)

ORCID ID: 0000-0001-5290-8596
su181260slv@ukr.net

Анотація. У положеннях наукової автор розкриває особливості взаємодії закладів загальної середньої та поза-
шкільної освіти в естетичному вихованні підлітків. Пропонує розроблене й апробоване естетичне середови-
ще, в якому діють вектори взаємодії. Уточнена дефініція, «естетичне середовище взаємодії», що автор трактує 
як педагогічно організоване виховне середовище, у якому відбувається динамічна педагогічна дія, співпраця 
суб’єктів педагогічної взаємодії. Взаємодія спрямована на досягнення означеної мети – естетичного виховання 
підлітків, у ній передбачається прямо або опосередковано залучення до освітньо-виховного процесу суб’єктів 
педагогічної взаємодії. Це суб’єкти взаємодії закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, 
суб’єкт-об’єктних відносини інших інституцій. Ці відносини підтримують складний взаємозв’язок суспільних 
явищ-систем загальної середньої та позашкільної освіти і уможливлюють естетичне виховання підлітків, розви-
ток суспільства, виконання соціального замовлення тощо.

Розроблені вектори порушують суб’єкт-суб’єктні відносини у закладах загальної середньої освіти, указує 
суб’єкт-суб’єктні відносини у закладах позашкільної освіти, поєднує (інтегрує) суб’єкт-суб’єктні відносини 
у означених закладах. Вектори дозволяють прослідкувати взаємозв’язки між усіма суб’єктами освітньо-вихов-
ної діяльності й навколишнім середовищем (природа, архітектура, виробництво, Інтернет тощо), взаємозв’язки 
з іншими інституціями (суб’єктами та об’єктами) (творчі об’єднання, спілки, музеї, філармонії, театри, студії, 
галереї, виставки, фотогалереї, парки культури та відпочинку, громадські організації, бібліотеки, Internet-кафе 
та ін.), підтримувати суб’єкт-об’єктні та суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини в естетичному вихованні підлітків.

Ключові слова: взаємодія, естетичне вихованні, естетичне середовище, заклад загальної середньої освіти, 
заклад позашкільної світи, підлітки.

Вступ. На основі теоретичного аналізу виховного середовища закладів освіти визнано доцільним сут-
тєвим компонент його виховного потенціалу як частину життєвого й культурного простору. Сучасні дослі-
дження акцентують увагу на можливостях освітнього середовища як зосередженні імпульсів і стимулів для 
особистісного зростання й самореалізації, джерелах певних настроїв і станів, основі виховання й розви-
тку особистості і розглядають освітнє середовище як об’єктивну здатність здійснювати виховний вплив на 
суб’єктів освітнього процесу. Таку здатність розглядають як виховний потенціал середовища, який може 
бути реалізований цілеспрямованою системою педагогічних дій. При цьому актуалізується проблема ство-
рення ефективного внутрішнього (локального, прикладом є взаємодія закладів загальної середньої осві-
ти (ЗЗСО) та закладів позашкільної освіти (ЗПО), та зовнішнього (місцевого, регіонального, прикладом 
є взаємодія ЗЗСО та ЗПО з іншими суб’єктами взаємодії: музеями, бібліотеками та ін.) освітньо-виховного 
середовища у взаємодії закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти. Тому наукова стаття 
є актуальною і своєчасною.

Мета публікації – розкрити поняття «естетичне середовище» і розробити вектори взаємодії закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти.

Основна частина. У сучасному науково-педагогічному дискурсі широко обговорюється проблема  
«соціальне середовище – становлення особистості», науковці зазначають високий ступінь залежності роз-
витку людини від умов її взаємодії з оточуючим світом, що змінюється. Психолого-педагогічна наука опе-
рує категоріями «середовище», «педагогічне середовище», «виховне середовище», «культурно-естетичне», 
«архітектурно-естетичне», «соціально-виховне середовище», «освітньо-виховне» тощо, що відображають 
тенденцію посилення її уваги та практики до суміжних проблем у контексті розвитку, становлення осо-
бистості дитини. Аналізуючи низку педагогічних дефініцій та практику естетичного виховання, дає змогу 
розглядати «естетичне середовище» закладів освіти як соціально-виховне середовище, сутність якого розу-
міємо як сукупність умов життєдіяльності особистості, що здійснюють цілеспрямований вплив на її свідо-
мість і поведінку з метою формування певних якостей, переконань, духовно-ціннісних орієнтацій і потреб.

Завдання педагогічної концептуалізації дефініції, вивчення джерельної бази дослідження, яке складаєть-
ся з різнопланових за змістом та характером джерел, уможливило визначення основних понять дослідження 
естетичного середовища. Науковці (В. Давидов, М. Кларін та ін.) акцентували увагу на філософському аспекті 
поняття «освітньо-виховне середовище». Педагогічну інтерпретацію середовища здійснила Т. Мурманцева, 
яка обґрунтувала процес створення культурно-естетичного середовища в освітній системі ЗЗСО з поглибле-
ним вивченням предметів художньо-естетичного циклу і розглядала його як засіб естетичного вихованні учнів 
(Мурманцева, 1998). Педагог Г. Тарасенко розглядає виховне середовище як «сукупність природних та соці-
ально-побутових умов, у яких відбувається життєдіяльність дитини і становлення її особистості. У «результа-
ті середовище певним чином «типізує» особистість дитини, даючи педагогам змогу реалізовувати в процесі 
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виховання поставлені завдання» (Тарасенко, 2015: 10). Слідуючи за науковцем, визначаємо «естетичне серед-
овище» як педагогічно доцільну організацію виховного естетичного простору підлітків та побудову на цій 
основі системи взаємодії ЗЗСО та ЗПО. При цьому важливим є позитивне сприйняття підлітками цього серед-
овища, що можливе за умови їх залучення в процес його створення та вдосконалення.

Важлива риса інноваційного естетико-виховного середовища полягає в його спроможності забезпечи-
ти всім суб’єктам освітнього процесу можливості для ефективного особистісного саморозвитку. Особливо 
важливе для розвитку школярів створення простору ампліфікації, тобто системного збагачення ситуацій 
виховання й розвитку специфічними видами дитячої діяльності. Для цього застосовуємо інноваційні спосо-
би організації життя підлітків, такі як наскрізне «вплітання» ситуацій милування природою в канву естетич-
ної діяльності, щоденних прогулянок, розваг, екскурсій, сезонних свят тощо.

У контексті інноваційних процесів в освіті актуальним є питання конструювання, моделювання, про-
єктування естетико-виховного середовища, яке сприяє естетичному вихованню здобувачів освіти. Ця ідея 
розглядається в багатьох документах, де містяться положення з організації середовища. У створенні серед-
овища великого значення набувають кольори. Дослідження кольорів веселки першим виконав І. Ньютон, 
який розглядав їх як спектр «кольорових почуттів» і стверджував, що колір – це субстанція, що змінюється 
подібно звуку, тому існують такі кольори, яких ми, люди, не здатні сприйняти. Сучасні вчені доводять, що 
наша колірна чутливість розвивається і з часом, ми зможемо бачити такі кольори, які абсолютно недоступні 
зараз (Вплив кольорів, 2013). Загальновідомо про властивість кольору впливати на людину, бо символіка 
кольору опирається на об’єктивні особливості психіки й на всі можливі асоціації. Схожої думки дотриму-
ється Johannes Item і доводить, що колір викликає певний емоційний і душевний стан. Згідно з законами коло-
ристики кольорове середовище впливає на характер людини, тому для формування творчої активної позиції 
підлітка потрібно обирати кольори, які люблять екстраверти, – це жовтий, фіолетовий, червоний, зелений, 
вони викликають розширення поля діяльності й контактів із людьми (Item, J. 2003), що, на нашу думку, 
також позитивно впливає на спілкування суб’єктів виховної взаємодії та впливає на естетику середовища.

У цьому контексті погоджуємося з рекомендацією Я. Мамонтова про естетичний вплив середовища. 
«Естетичне виховання буде досягнуто легко й швидко, якщо ми «помістимо» дитину в художнє середовище 
(вона має бути красивою й здоровою, тому, насамперед, треба піклуватися про гармонійний розвиток її тіла, 
чого можна досягти за допомогою розумної гігієни й гімнастики) (Мамонтов, 1990). Особливий науковий 
інтерес у розгляді проблеми естетичного середовища становлять праці А. Макаренко, який приділяв багато 
уваги естетизації побуту своїх вихованців і вважав, що «з естетичної точки зору побут є лакмусовим папір-
цем рівня естетичного розвитку особистості, групи чи колективу». Педагог вказував на виховне значен-
ня візуального компоненту освітнього середовища: «колектив потрібно прикрашати ззовні… Все це дуже 
важливо. Ось стіл, на нього можна покласти клейонку – гарно, гігієнічно, можна покласти будь-що, а потім 
прибрали, вимили – чисто. Але, Ні! Тільки скатертина, біла скатертина змусить навчитися їсти охайно, 
клейонка – розпуста. Скатертина в перші дні завжди буде брудною, уся – у плямах, а через півроку стане 
чистою. Неможливо виховати акуратність, без білої скатертини…» (Макаренко, 1986). З цим неможливо не 
погодитися, оскільки виховання на зразках краси і є естетичне виховання в дії.

Педагогіка сьогодення пропонує середовищний підхід «як теорію і технологію безпосереднього управ-
ління процесами розвитку та виховання дитини; як систему дій з перетворення середовища на засіб про-
єктування й діагностики результатів навчання і виховання» (Тарасенко, 2015: 10). При цьому освітнє ото-
чення підлітків має бути максимально зручним і відповідати естетичним вимогам. Естетично оформлений 
інтер’єр закладу, як доведено у роботах П. Автомонова, С. Лужецького, виступає невід’ємною умовою 
організації освітньо-виховного процесу. Естетично організоване «середовище формує свідомість школяра, 
впливає на його психіку та поведінку, сприяє засвоєнню матеріалу» (Лужецький & Автономов, 2000), таким 
чином, впливає на формування духовного світу дитини, розвиток її смаку, на якість навчання, праці, ефек-
тивність відпочинку, стан здоров’я учнів і вчителів (Дмитрієва, 2009). У контексті освітнього середовища 
доцільно розглядати сутність його виховного потенціалу, отже, актуалізувати виховне середовище як духо-
вне, матеріальне (предметне) й подієве наповнення життєдіяльності особистості, що створює умови для 
її самореалізації, саморозвитку, розкриття творчого потенціалу, підвищення рівня естетичної вихованості. 
Тому це дає змогу нам розширити просторові межі освітнього середовища і розглядати його як «естетико-
виховне» з позиції взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

По-перше, естетичне виховання у такій взаємодії виходить за рамки класу закладу загальної середньої 
освіти і розглядається через призму естетичного погляду на об’єкт взаємодії в цілому.

По-друге, шлях до розуміння естетичного об’єкту ЗЗСО та ЗПО лежить у порівняльному аналізі прекрас-
ного в природі й мистецтві, оскільки основу сприймання оточуючого світу як естетичного об’єкту становить 
естетичний досвід, який накопичується в мистецтві. З точки зору розвитку такого напрямку філософського 
знання, як екологічна естетика – наука, що знаходиться в центрі перетину культурних традицій. Ю. Сепанма 
пропонує розрізняти слабкі й сильні естетичні об’єкти. До першого, базового виду, належать твори мисте-
цтва, до другого – природне й штучне навколишнє середовище. Третій, гібридний, виникає з комбінації двох 
попередніх, як мистецтво навколишнього середовища. До того ж Ю. Сепанма визначає естетику поведінки 
як естетику реального світу на відміну від естетики уявного світу мистецтва. Так постає питання співвідно-
шення класичної естетики як філософії мистецтва в контексті більш широкої проблеми «природа й мисте-
цтво», яке вирішується так: самоцінність природи задається позитивною естетикою (Sepanmaa, 1986).
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По-третє, дотичним до педагогічної взаємодії ЗЗСО та ЗПО в естетичному вихованні підлітків є створен-
ня рефлексивного середовища. Концептуальним положенням, на яке воно спирається, є особистісно-комуні-
кативна зумовленість рефлексії, а основа існування середовища – організація, функціонування й відтворення 
рефлексивності, здійснюване у взаємодії носіїв організованої та стихійної рефлексії. Носіями організованої 
рефлексії мають виступати педагоги, рефлекстренери, професіонали. Джерелами організованої рефлексії 
є навчальні дисципліни, спецкурси, діагностичні засоби. Носіями стихійної рефлексії є, звичайно, учні, 
вихованці. «Основною психолого-педагогічною установкою освітнього процесу, що відбувається в реф-
лексивному середовищі, є зближення власного та професійного досвіду педагога. Звідси процес рефлек-
сії включає нарощування фахової культури через переосмислення особистісного та професійного досвіду. 
Організація й функціонування рефлексивного середовища є головною умовою культивування рефлексії, 
обов’язкове введення її до навчально-виховного процесу, яка забезпечує активізацію процесів особистісно-
го та професійного самовизначення». Спираючись на думку Л. Міщик, яка під необхідною функціональною 
властивістю середовища рефлексії розуміє «можливість реалізації в ній розвиваючих взаємодій» (Міщик, 
2011: 59), ми інтегруємо таку властивість у взаємодію ЗЗСО та ЗПО в естетичному вихованні підлітків, за 
структури якої передбачаємо єдність таких складових: змісту (професійно-творчого); розвиваючих ситу-
ацій; процесів взаємодії; способів організації та реалізації цих взаємодій; готовності до взаємодії та вну-
трішньо-особистісних умов її продуктивної реалізації; результатів взаємодій (саморозвиток підлітків та їх 
естетичного виховання) як внутрішньо-особистісного перетворення його змісту.

По-четверте, важливим засобом створення естетичного середовища ЗЗСО та ЗПО в естетичному вихованні 
підлітків є самі суб’єкти взаємодії, підлітки, їхня поведінка, до якої В. Сухомлинський включає й культуру 
спілкування між дорослими й дітьми, спілкування в дитячому колективі. «Сила виховної дії внутрішньо колек-
тивних відносин на естетичний розвиток особистості полягає в досвіді спілкування». У педагогічній системі 
В. Сухомлинського середовище школи, педагогічне середовище, виховне середовище розглядаються як суттє-
вий чинник становлення особистості. Глибоке осмислення педагогічної практики, актуальних задач школи, 
потреб суспільного розвитку приводить педагога до розуміння процесу виховання і його складових. В. Сухом-
линський виділяє три складові частини виховного процесу: педагог – вихованець – колектив» (Сухомлинський, 
1977), а це дозволяє визнати у взаємодії ЗЗСО та ЗПО естетичний компонент виховання підлітків.

Сутність взаємовідносин між наставниками й вихованцями в естетико-виховному середовищі відобра-
жено в працях Я. Коменського, що доводить, що означені взаємовідносини сприяють естетизації цих від-
носин (Коменський, 1982). На думку Л. Виготського, середовище виступає в ролі не обстановки, але дже-
рела розвитку людини, воно «по-своєму деформує та спрямовує будь-який подразник, який діє на людину 
та спрямовує будь-яке подразнення, діє на людину ззовні, і на будь-яку реакцію, яке йде від людини» (Вигот-
ський, 2001). Науковець визнає «естетичне середовище навчального закладу як його навчально-виховну 
й побутову сфери» (Виготський, 2001). Таким чином, визначаємо виховний процес трибічної активної: 
активний вихованець, активний педагог та активне сконструйоване середовище. Це дозволяє під «естетич-
ним середовищем» розуміти сукупність умов, які оточують підлітків та взаємодіють з ним, як з «живим» 
організмом, а естетичне середовище взаємодії ЗЗСО та ЗПО в естетичному вихованні підлітків стає педаго-
гічно розширеним простором, що характеризується змістовно-структурною єдністю. При цьому, естетичне 
середовище й естетико-виховне середовище розглядаємо синонімічними.

Результати та їх обговорення. Зважа-
ючи на те, що в теорії естетичного вихо-
вання естетико-виховне середовище пере-
важно розглядається як стихійний елемент 
освітньо-виховного процесу, функцією 
естетико-виховного середовища є спри-
яння виникненню в особистості потреби 
в естетичному розвитку. Естетичне серед-
овище включає в себе дві взаємопов’язані 
сфери: просторово-предметну (навчально-
виховну, побутову) й духовно-емоційну 
(соціальну, сферу особистісних відносин). 
Таким чином, можемо говорити про сутніс-
ний вплив розглянутих вище наукових ідей 
на сучасну практику вирішення проблеми 
«естетико-виховне середовище – вихован-
ня особистості». Узагальнюючи попередні 
думки, можемо зробити деякі висновки 
щодо створення естетичного середови-
ща взаємодії закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти в естетичному 
вихованні підлітків та зобразити складо-
ві означеної взаємодії в схемі, включаючи 
розроблені вектори взаємодії (рис. 1). Рис. 1. Вектори взаємодії закладів загальної середньої  

та позашкільної освіти в естетичному середовищі
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Таким чином, основною дослідницькою ідеєю в межах взаємодії ЗЗСО та ЗПО в естетичному вихован-
ні підлітків є співпраця, кола широкого спектру певних освітніх і соціальних шарів, об’єктів і суб’єктів 
взаємодії, які забезпечують взаємодію, проєктування педагогічними засобами процесів естетичного вихо-
вання підлітків. За таких умов суб’єктами педагогічної взаємодії в ЗЗСО є: педагогічні працівники: класні 
керівники, учителі, педагоги-організатори, заступники директорів з навчально-виховної роботи; психологи, 
соціальні педагоги, підлітки та їхні батьки. Суб’єкти педагогічної взаємодії в ЗПО – педагогічні працівники: 
культорганізатори, керівники гуртків, заступники директорів, завідувачі відділами; підлітки та їхні батьки. 
Іншими суб’єктами (інституціями), які забезпечують суб’єкт-суб’єктну взаємодію ЗЗСО та ЗПО в естетич-
ному вихованні підлітків, є учасники взаємодії, суб’єктів взаємодії будинків культури, мистецьких клубів, 
творчих об’єднань, спілок, музеїв, філармоній, театрів, студій, галерей, виставок, фотогалерей, парків куль-
тури, громадських організацій, бібліотек, Internet-кафе, клубів, Internet, медіа та інших інституцій. При цьо-
му ключовим суб’єктом взаємодії є ПІДЛІТОК.

Педагогічна інтерпретація взаємодії ЗЗСО та ЗПО реалізується в об’єктивних умовах-векторах, які засто-
совано в науковому обігу й об’єктивно відображають означену взаємодію в естетичному вихованні підліт-
ків. Це вектори взаємодії (подаємо їх шість – умовно, хоча їх може бути більше, менше в залежності від 
того, які педагогічні цілі ставитимуться у освітньо-виховному процесі), які діють в естетичному серед-
овищі і дозволяють унаочнити процес динамічної взаємодії ЗЗСО та ЗПО в естетичному вихованні під-
літків, насамперед, дозволяють розглянути ідеї сутнісного впливу на створення системи взаємодії закладів 
ЗЗСО та ЗПО в естетичному вихованні підлітків. Такі вектори («від лат. vector – той, хто несе, відрізок 
прямої певної довжини і напряму») (Нечволод, 2008: 96) спрямовують дії в естетичному середовищі вза-
ємодії, а саме: вектор А (обов’язковий) прямує від суб’єктів педагогічної взаємодії (підлітків) до суб’єктів 
педагогічної взаємодії у ЗЗСО, порушує суб’єкт-суб’єктні відносини у ЗЗСО; вектор Б (додатковий) – від 
суб’єктів педагогічної взаємодії (підлітків) до суб’єктів взаємодії у ЗПО, указує на суб’єкт-суб’єктні відно-
сини у ЗПО; вектор В (об’єднуючий) поєднує суб’єктів педагогічної взаємодії ЗЗСО і суб’єктів педагогічної 
взаємодії ЗПО, поєднує (інтегрує) суб’єкт-суб’єктні відносини у ЗЗСО та ЗПО; вектор Г (міжсередовищ-
ний), який діє між (всередині) естетичними середовищами педагогічної взаємодії та дозволяє прослідкувати 
взаємозв’язки між усіма суб’єктами освітньо-виховної діяльності й навколишнім середовищем (природа, 
архітектура, виробництво, Інтернет тощо); вектор Д (соціальний), що розглядає взаємозв’язки з іншими 
інституціями (суб’єктами та об’єктами) (творчі об’єднання, спілки, музеї, філармонії, театри, студії, галереї, 
виставки, фотогалереї, парки культури та відпочинку, громадські організації, бібліотеки, Internet-кафе та ін.) 
педагогічної взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні під-
літків; вектор Е (ініціативний) спрямований від (суб’єктів ВЗ) підлітків, батьків підлітків до всіх суб’єктів 
педагогічної взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти та порушує й підтримує суб’єкт-
об’єктні та суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини в естетичному вихованні підлітків.

Отже, аналіз потенціалу естетичного середовища взаємодії ЗЗСО та ЗПО за визначених напрямах-векто-
рах, дозволив окреслити систему взаємодії ЗЗСО та ЗПО, спільні дії учасників освітньо-виховного процесу 
щодо створення середовища педагогічної взаємодії в естетичному вихованні підлітків:

− будова системи взаємодії, яка забезпечує зростання активної позиції підлітків до діяльності, до ство-
рення краси, здійснює цілеспрямований вплив на свідомість і поведінку підлітків з метою формування пев-
них якостей, переконань, духовно-ціннісних орієнтацій і потреб;

− залучення органів учнівського самоврядування для забезпечення естетичної діяльності в ЗЗСО та ЗПО: 
на території біля закладу ЗПО, стадіонів, басейнів, майданчиків, інших навчальних, освітньо-виховних при-
міщень;

− взаємодія учнівського активу з учителями в розробці дизайну навчальних кабінетів, закладів освіти;
− урахування особистого прикладу педагога, який уможливлює активні дії суб’єктів взаємодії, спрямо-

вані на удосконалення естетико-виховного процесу;
− оновлення естетико-виховного змісту уроків, заходів у ЗЗСО та занять, масових заходів у ЗПО для 

ефективності естетико-виховної дії в освітній урочній, позаурочній та позашкільній діяльності;
− стимулювання активної емоційної співпраці на уроках, заняттях в ЗЗСО;
− залучення підлітків ЗЗСО до естетичної діяльності в ЗПО, що створює умови для їх самореалізації, 

саморозвитку, розкриття творчого потенціалу;
− залучення учасників суб’єктів-суб’єктної взаємодії до естетико-виховної діяльності та забезпечен-

ня педагогічної взаємодії в інших об’єктах (інституціях): будинках культури, мистецьких клубах, музеях, 
філармонії, театрах, студіях, галереях, виставках, парках, бібліотеках, Internet-клубах та ін.;

− забезпечення підвищення професійної компетентності педагогів у впровадженні способів та форм  
взаємодії;

− залучення педагогів ЗЗСО та ЗПО до співучасті в семінарах, круглих столах, дискусіях, методичних 
об’єднаннях, майстер-класах, екскурсіях, конкурсах, концертах тощо з метою ефективного забезпечення 
взаємодії ЗЗСО та ЗПО в естетичному вихованні підлітків, цілеспрямованого впливу на свідомість і пове-
дінку вихованців.

Висновки. Спільна діяльність учнів і педагогів зі створення естетичного (естетико-виховного) серед-
овища взаємодії ЗЗСО та ЗПО призводить до значної позитивної динаміки. Естетичне (естетико-виховне) 
середовище взаємодії ЗЗСО та ЗПО стає значним фактором, стрижнем, основою, суттєвим потенціалом  
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взаємодії в естетичному вихованні підлітків, яку презентуємо як систему взаємодії ЗЗСО та ЗПО в естетич-
ному вихованні підлітків.

Розв’язання цієї проблеми відповідає сучасним вимогам суспільного розвитку та спрямовано не лише на 
забезпечення умов для творчого розвитку й самореалізації підлітків, а й на підвищення рівня їхньої духо-
вної, моральної, інформаційної культури. З огляду на це вважаємо за педагогічно доцільне, використання 
потенціалу естетичного середовища як умовно-сутнісного утворення системи взаємодії закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків.
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Adnotacja. W artykule przeanalizowano proces tworzenia systemu metod badania problemów zarządzania 
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Abstract. The article considers the process of forming a system of methods for studying the problems of education 
management in the domestic pedagogical science, highlights the features of its course over the decades in the period from 
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Анотація. У статті розглянуто процес формування системи методів дослідження проблем управління освітою 
у вітчизняній педагогічній науці, викладено особливості його перебігу за десятиріччями в період із 1950-х рр. до 
2018 р. включно. У роботах 1990-тих рр. формується основний перелік методів досліджень проблем управління 
освітою, який складається з філософських і загальнонаукових теоретичних та емпіричних методів, а також з адап-
тованих методів суміжних наук. Центральне місце серед методів цих років займають експеримент, моделювання, 
експертне оцінювання.

Ключові слова. методологія наукових досліджень, науковий метод, розвиток системи наукових методів, ефек-
тивність наукових досліджень, проблеми управління освітою, розвиток теоретичного знання.
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Вступ. Складність предметного кола досліджень проблем управління освітою, міждисциплінарний 
характер її предмета вимагає застосування системи методів. На сучасному етапі розвитку науки питання 
специфіки використання методів дослідження не втрачає своєї актуальності. Формуванню нової системи 
методів досліджень сприяє поява нових наукових галузей, розвиток нових наукових теорій, наприклад, теорії 
управління освітою в педагогіці, яка не має власної системи методів дослідження. На цей процес впливають 
інтеграційні процеси в науці, а саме проведення міждисциплінарних досліджень, які вимагають викорис-
тання знань і методів дослідження суміжних наук. Так, у розгляді проблем управління освітою використо-
вують знання та методи дослідження з педагогіки, психології, менеджменту, економіки, математики, історії, 
фізіології, лінгвістики, соціології та інші. Вибір методу в науковому дослідженні залежить від особливостей 
об’єкта, цілей, завдань, конкретних умов дослідження та інших чинників. Зміст одного методу або навіть 
системи методів може модифікуватися відповідно до природи явища або процесу, що досліджуються.

Вітчизняна методологія наукових педагогічних досліджень ґрунтується на методах, описаних і класифі-
кованих такими вченими радянського періоду, як В. Загвязинський і Р. Атаханов (Загвязинський, Атаханов, 
2005), Я. Скалкова (Скалкова, 1989) та інші. Вони розподіляли методи досліджень на теоретичні й емпі-
ричні, тобто за ступенем проникнення їх у сутність досліджуваних психолого-педагогічних явищ. В. Дави-
дов (Давидов, 1997), крім теоретичних, емпіричних, додаткових методів математичної статистики, додає 
групу порівняльно-історичних методів педагогічних досліджень. Проте В. Краєвський вказує на слабкість 
дослідницьких методів у педагогіці, пов’язує це з недостатнім урахуванням специфіки її об’єкта, вказує 
на недопустимість механічного трактування людської природи й ігнорування в дослідженні того, чого не 
можна виміряти (Краєвський, 2005 :16). З ним не можна не погодитися, це актуально й для досліджень 
проблем управління освітою. Центральним об’єктом у дослідженнях процесів управління освітою є знову-
таки людина, процеси управління людською діяльністю тощо. Для вивчення проблем управління освітою 
якісні описи й характеристики аналізованих явищ, якісні методи їх вивчення мають велике значення. Упер-
ше систематизував методи досліджень проблем управління освітою, описав кожен метод, визначив доціль-
ність використання та поєднання методів відповідно до завдань дослідження М. Черпінський (Черпінський, 
1989). Особливу увагу науковець приділяв методу експерименту й визначав перспективність методів моде-
лювання, прогнозування та соціометрії в поєднанні з іншими емпіричними методами. Науковець підкреслю-
вав значення методів математичної статистики, які дозволяють перевести інформацію з рівня опису досвіду 
й практики управління на рівень розкриття сутності, закономірностей управління закладами освіти й визна-
чення тенденцій його розвитку. Опис методів математичної статистики, які використовуються в педагогіч-
них дослідженнях, зроблено в працях вітчизняних вчених О. Адаменко (Адаменко, 2008), С. Гончаренка 
(Гончаренко, 2010) та інших. Ю. Сурмін, Н. Туленков (Сурмін, Туленков, 2000) ґрунтовно описують методи 
соціологічних досліджень, які використовуються науковцями й у роботах із проблем управління освітою. 
Практично в кожній навчально-методичній роботі з методології дослідження наведено класифікацію мето-
дів з їхнім описом, які гуртуються на здобутках методологів попередніх років, проте не завжди включають 
сучасні методи досліджень, які застосовуються у світовій дослідній практиці. Світовий досвід проведення 
наукових досліджень, методи порівняльно-педагогічних досліджень викладено М. Брейєм, Б. Адамсоном, 
М. Мейсоном та іншими. (Исследование по сравнительному образованию, 2015). У публікаціях J. Valverde-
Berrocoso, M. Garrido-Arroyo, C. Burgos-Videla, M. Belén Morales-Cevallos описуються сучасні методи із 
застосуванням програмного забезпечення, наприклад, графічного додатка для кластеризації наборів даних 
gCLUTO, який використовується для виконання наукометричного й змістовного аналізу наукової літера-
тури, застосування методів дзеркального дослідження (Valverde-Berrocoso, Garrido-Arroyo, Burgos-Videla 
& Belén Morales-Cevallos, 2020). У статті Т. Сич підіймається проблема щодо залежності вибору системи 
методів дослідження від особливостей предметної галузі науки управління освітою, специфіки дослідниць-
ких завдань, здійснено розгляд класифікацій методів, які найчастіше застосовуються науковцями для опису 
методів досліджень у цій галузі (Сич, 2017). Проте ґрунтовні дослідження щодо формування системи мето-
дів у цій галузі відсутні.

Мета статті – окреслити особливості процесу формування системи методів дослідження проблем управ-
ління освітою у вітчизняній педагогічній науці.

Основна частина. Вивчення системи методів дослідження проблем управління освітою вимагає аналізу 
щодо специфіки, частоти використання, класифікації наукових методів у вітчизняних роботах із проблем 
управління освітою.

На основі контент-аналізу авторефератів дисертацій вивчено використання методів, частоту їхнього 
застосування в дослідженнях за десятиріччями. У ході дослідження проаналізовано понад 400 авторефе-
ратів дисертацій педагогічних спеціальностей, присвячених розгляду проблем управління освітою та захи-
щених в Україні в період з 1950-х рр. до 2018 р. включно. Окремо ґрунтовно розглянуто 97 авторефератів 
дисертацій спеціальності 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою», що становить 67% робіт від 
захищених під шифром цієї спеціальності у 2008–2018 рр., які дають уявлення про сучасний стан системи 
методів дослідження проблем управління освітою у вітчизняній науці. На основі систематизації та узагаль-
нення емпіричних даних надано характеристику процесу формування системи методів дослідження про-
блем управління освітою у вітчизняній педагогічній науці.

Ретроспективний аналіз представленості й застосування методів у наукових розробках різних років  
показав, що у 1950-х рр. у дослідженнях застосовувалися методи наукового порівняння та узагальнен-



22

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

ня педагогічних джерел, вивчення та узагальнення досвіду роботи, узагальнення теоретичних положень,  
бесіди, спостереження, аналізу власного керівного досвіду роботи, аналізу стану роботи.

У дисертаціях 1960-х рр. методами дослідження були вивчення та аналіз літератури різного складу: поста-
нов партії, статистичних даних, архівних документів, матеріалів конференцій, засідань колегій Міністерства 
УСРС, виступів видатних діячів держави, а також педагогічних читань, дисертаційних робіт, педагогічної 
вітчизняної та навіть зарубіжної педагогічної літератури. У більшості дисертацій указується на вивчення 
передового педагогічного або управлінського досвіду, управлінської документації, результатів навчально-
виховної діяльності, узагальнення власного досвіду, спостереження, бесіди, анкетування, самохронометра-
жа, самофотохронометража, заповнення хронокарт, експерименту.

У 1970-ті рр. у дисертаційних роботах поряд із широковживаними в попередні роки емпіричними мето-
дами використовується метод експертної оцінки. Згадується застосування методів математичної статистики. 
Серед теоретичних методів: аналіз, порівняння, синтез, моделювання, діалектичний метод тощо. Більшість 
праць цього періоду спрямовано на якісний опис досліджуваних явищ, індуктивний спосіб продукування 
теоретичного знання. Тільки починають впроваджуватися ідеї системного підходу. У дослідженнях пере-
важає спирання на філософські методи пізнання. Крім цього, спостерігається відокремлення емпіричних 
і теоретичних методів на основі марксистсько-ленінської теорії пізнання, яка ґрунтується на розгляді емпі-
ричного й теоретичного рівнів пізнання в їх діалектичній єдності й відмінності.

Наведені тенденції у формуванні системи методів педагогічних досліджень посилюються в 1980-ті рр. 
Методи чітко розподіляються на теоретичні й емпіричні, поширюється використання методу системного 
аналізу, методів математичної статистики, експериментальної перевірки гіпотез. Серед теоретичних мето-
дів виділяються: метод системного аналізу, теоретичний аналіз і синтез, моделювання, індукція, дедукція, 
історико-генетичний метод, метод сходження від абстрактного до конкретного й інші. Крім найбільш вжива-
них емпіричних методів (спостереження, опитування, вивчення провідного досвіду, аналізу документації), 
поширення набувають: метод експертних оцінок, контрольні тестування, рейтинги, створення спеціальних 
ситуацій, діагностичні завдання, координатно-соціограмний аналіз колективу.

У 1990-ті рр. у більшості дисертацій використовується стандартний перелік вище названих методів. 
Експеримент відзначають як головний емпіричний метод дослідження. Поширення набувають також такі 
методи, як моделювання шкалування, ранжування, узагальнення незалежних характеристик, екстраполяція 
та інші. А також такі методи системного підходу: структурно-функційний аналіз, структурно-системний 
аналіз, статистичний аналіз, концептуально-порівняльний аналіз, факторний аналіз та інші. Більш рідким 
стає використання методів опису власного досвіду, самохронометраж, самоспостереження. Крім адапта-
ції до специфіки досліджень проблем управління освітою вже відомих соціологічних методів (опитування, 
спостереження), відбувається адаптування нових, а саме: соціометрія, аналіз інтеракції, здійснюється їхнє 
поєднання зі статистичними методами, наприклад, анкетування з матричною символізацією, експлоратив-
ний прогноз. Також у ці роки до досліджень проблем управління освітою здійснюється адаптація методів 
менеджменту: професіографічного аналізу, дискусії, ділової гри, педагогічного консиліуму (в поєднанні 
з педагогічними методами). Запозичуються та адаптуються методи дослідження з історичних наук, а саме: 
історико-генетичний, історико-системний аналіз, порівняльно-історичний аналіз, хронологічний, діахрон-
ний (періодизація) та інші. У дослідженнях цих років є приклади застосування методів за класифікацією, 
яка поширена в психологічних дослідженнях, за якою методи розподіляються на теоретичні, обсерваційні, 
діагностичні, прогностичні, експериментальні, праксиметричні й додаткові методи математичної статисти-
ки. Цей факт, а також приклади застосування психологічних методик дослідження засвідчують вплив науки 
психології на формування системи методів дослідження проблем управління освітою.

У дослідженнях 2000–2007 рр. переважно використовуються методи, наведені в попередній період, поси-
люється тенденція щодо поширення методів з інших наук та адаптація їх до досліджень проблем управління 
освітою. Так, із політичних наук адаптується метод івент-аналізу, з економічних наук – метод прогнозного 
графа, збільшується частота використання аналітичних методів: контент-аналізу, наукометричного аналі-
зу, поняттєво-термінологічного аналізу, історіографічного, монографічного, історико-логічного, проблем-
но-цільового, порівняльного, ретроспективного аналізу, інтерпретаторсько-аналітичного (концептуального) 
аналізу, індуктивного й дедуктивного методів аналізу. Спостерігається тенденція до детального опису щодо 
використання теоретичних та емпіричних методів у дослідженнях.

Методи досліджень проблем управління освітою 2008–2018 рр. розглядалися на основі аналізу авторефе-
ратів спеціальності 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою». З’ясовано, що в переважній більшос-
ті авторефератів ґрунтовно прописано методи з поділом їх на теоретичні й емпіричні, вказано мету засто-
сування методів. У цілому зберігаються тенденції щодо застосування методів, які мали прояв у попередніх 
роках. У результаті аналізу номенклатури методів, які застосовувалися в дисертаціях проблем управління 
освітою цих років, виявлено понад 100 різних назв методів досліджень. У порівнянні з 1950-ми рр., де для 
опису методів досліджень вживалось до десяти найменувань, то кількість методів зросла в 10 разів, що свід-
чить про значну динаміку розвитку системи методів дослідження проблем управління освітою. Проведений 
аналіз частоти використання методів у дослідженнях був ускладнений тим, що науковці використовують 
різні підходи до їхньої класифікації, різні варіанти назв методів, що враховувалося нами в ході дослідження.

Серед загальнонаукових й логічних методів пізнання об’єктивної дійсності науковці відзначають засто-
сування таких методів, як індукція, дедукція, абстрагування, класифікація, узагальнення, аналіз, синтез, 
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систематизація, конкретизація, діалектичний метод та інші. Найбільш уживаним є метод аналізу, який вико-
ристовується на всіх рівнях дослідження як форма мислення, як складова частина багатьох методів, а також 
конкретизується науковцями як окремий метод відповідного призначення. Метод аналізу наукової літерату-
ри використовують у всіх дослідженнях.

Також найактивніше використовуються науковцями й адаптовано до досліджень проблем управління 
освітою такі загальновживані методи, як спостереження, яке містить усі його форми й самоспостереження, 
та група методів опитування. У 88% робіт вказується на використання методу експерименту. Це зумовлено 
практичною спрямованістю наукових розробок, що є характерним для цієї спеціальності. У 91% авторефе-
ратів дисертацій застосовуються прогностичні методи, з них у 78% – моделювання, у 13% – прогнозування. 
Методи математичної статистики застосовуються в 57% авторефератах, а саме: описова статистика, кореля-
ційна статистика, частотний контент-аналіз та інші.

Назви аналітичних методів, які використовуються в досліджуваних авторефератах дисертацій, суттєво 
різняться. Назва «системний аналіз» наводиться в 13% авторефератів. Проте як методи реалізації системного 
підходу до розгляду предметів дослідження в авторефератах згадуються структурний, структурно-функцій-
ний, функційний методи аналізу. Також до різних модифікацій методів системного аналізу, які передбачають 
системне аналізування, можна віднести: системно-синергетичний, системно-комплексний, логіко-систем-
ний, системно-аналітичний, організаційно-системний, системно-історичний, системно-узагальнювальний, 
системно-структурний, системно-функційний, безпосередньо системний аналіз та інші. У 32% робіт вико-
ристовується порівняльний аналіз, у 10% – проблемно-цільовий аналіз, контент-аналіз, у 10% – факторно-
критеріальний аналіз (за своєю суттю це одна з форм реалізації кваліметричного методу), а також у 13% 
авторефератів зазначено конкретно вживання кваліметричного методу.

Менш поширеними методами аналізу, застосування яких зумовлено специфікою предмету дослідження, 
є такі: аксіологічний аналіз, ситуаційний аналіз, соціокультурний аналіз, аналіз психофізіологічного статусу 
людини «Інтест», SWOT-аналіз (метод вивчення сильних і слабких сторін організації, потенційних можли-
востей і загроз), івент-аналіз, або аналіз подієвих даних, поняттєво-термінологічний аналіз, пошуково-біблі-
ографічний і конструктивно-генетичний методи.

До групи історичних методів можна віднести такі: системно-історичний, генетичний, хронологічний, метод 
періодизації, порівняльно-історичний метод, історико-логічний аналіз, історико-структурний, ретроспектив-
ний, типологічний та інші. Їхнє використання в дослідженнях зумовлено теж специфікою предмета дослі-
дження, тому в деяких авторефератах може бути названа ціла група історичних методів, а в інших – жодного.

За результатами нашого дослідження з’ясовано, що методи, які спрямовані на вивчення управлінського 
досвіду й результатів управлінської діяльності, не досить структуровані. На вивчення управлінської діяльності 
як невіддільного складника процесу управління та основного предмета дослідження спеціальності по суті 
спрямовано всі методи. Вивчення продуктів управлінської діяльності може здійснюватися не тільки з метою 
узагальнення управлінського досвіду, але й задля з’ясування сутності й особливості управління певними закла-
дами освіти в певних умовах, на засадах певних управлінських підходів та інше. Тому в дослідженнях науковці 
виокремлюють метод вивчення результатів / продуктів управлінської діяльності й сучасну модифікацію цього 
методу, що поширена у психології для вивчення результатів людської діяльності – праксиметричний метод. 
Науковцями конкретизуються застосування праксиметричного методу як емпіричного з метою вивчення діяль-
ності, досвіду управлінської діяльності, для аналізу результатів управлінської діяльності. Також зустрічають-
ся варіанти застосування цього методу для вивчення та аналізу передового управлінського досвіду, вивчення 
та узагальнення досвіду. Серед теоретичних методів дослідження також вказується праксеологічний (причин-
ний) і каузальний аналіз для вивчення змісту діяльності суб’єктів управління. Отже, всі ці методи становлять 
групу вивчення результатів діяльності й узагальнення управлінського досвіду.

Установлено, що досить широко в дослідженнях уживають різні форми оцінювання: самооцінювання, 
тестування, експертне оцінювання, зокрема метод Дельфі. Для опрацювання емпіричних результатів засто-
совується ранжування, шкалування та інші методи.

Серед методів, адаптованих із маркетингу, вказуються: маркетингове дослідження ринку, метод групової 
симетрії (для виявлення системних характеристик, структурних та елементних співвідношень у групах, уні-
верситетських рейтингів, моделей створення топзакладів, місій, девізів, цінностей).

Серед запозичених із менеджменту методів можна виділити такі: метод «360°» (використовується для 
оцінки компетенцій співробітника), Assessment and Development Centre (методи оцінки й роботи з персо-
налом), метод критичних інцидентів, прямих атрибутів, тренінг, ігрове проєктування, наради, круглі столи, 
метод «мозкового штурму», метод карток, створення моральних ситуацій, захисти проєктів, моделювання 
професіографічного профілю, бенчмаркінг та інші.

Установлено, що сучасні методи із застосуванням програмного забезпечення, які використовуються 
у світовій дослідній практиці для виконання наукометричного й змістовного аналізу наукової літератури, 
у вітчизняних дослідженнях проблем управління освітою майже не використовуються.

Висновки. Застосування методів дослідження, спрямованих на вивчення та якісний опис управлінського досві-
ду, свідчить про індуктивний спосіб продукування теоретичного знання, що є характерним для 1950–1970-х рр.  
Впровадження ідей системного підходу у вітчизняних дослідженнях проблем управління, використання загаль-
нонаукових теоретичних методів, філософського діалектичного методу пізнання починається з 1970-х рр.  
У 1980-ті рр. відбувається систематизація методів досліджень проблем управління закладами освіти, поділ 
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методів дослідження на теоретичні й емпіричні, поширення системного аналізу, методів математичної статис-
тики, експериментальне доведення гіпотези. У роботах 1990-тих рр. формується основний перелік методів 
досліджень проблем управління освітою, який складається з філософських і загальнонаукових теоретичних 
та емпіричних методів, а також з адаптованих методів суміжних наук. Центральне місце серед методів цих 
років займають експеримент, моделювання, експертне оцінювання. Ці особливості розвитку системи методів 
дослідження проблем управління освітою посилюються в наступні роки. Результати аналізу авторефератів 
дисертацій зі спеціальності 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою», захищених у 2008–2018 рр., 
дають уявлення про сучасний стан системи методів досліджень проблем управління освітою, яка знаходиться 
в постійному розвитку. Виявлене зростання кількості методів у 10 раз за дослідний період свідчить про стрім-
кий розвиток системи методів досліджень у цій галузі. Проте власні методи дослідження в цій галузі науки 
відсутні. Більшість методів – це загальнонаукові методи. Спеціально-наукові методи формуються з методів 
досліджень загального менеджменту й бізнес-менеджменту, педагогічних, економічних, соціологічних, пси-
хологічних, історичних, філологічних, математичних та інших наук, які адаптуються до проблематики дослі-
джень у галузі управління освітою. Тому виявлення специфіки їхнього використання відповідно до особли-
востей предметної області й дослідницьких завдань є перспективним напрямком для подальших досліджень.
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Adnotacja. Edukacja ekologiczna jest scharakteryzowana jako element strukturalny edukacji globalnej, która jest 
osadzona w procesie edukacyjnym szkoły średniej na Słowacji. Przeanalizowano ramy regulacyjne, określono cele, zadania, 
zasady edukacji globalnej. Określono rolę i wartość metodyczną wykorzystania zasad edukacji globalnej w kształtowaniu 
osobowości ucznia, w szczególności w kształtowaniu globalnej odpowiedzialności, solidarności, aktywności społecznej, 
sprawiedliwości społecznej i równości, otwartości i krytycznego myślenia. Podkreślono, że globalna edukacja rozwija 
zdolność uczniów do racjonalnego uczenia się, elastycznego dostosowywania się do szybko zmieniających się warunków 
codziennego życia. Zbadano treść przedmiotów edukacyjnych i formy organizacji działań edukacyjnych w zakresie edukacji 
globalnej, a tym samym środowiska jako jej składnika. Udowodniono, że edukacja globalna jest innowacją w szkolnej 
edukacji ekologicznej Republiki Słowackiej i przyczynia się do kształtowania kompetencji środowiskowych uczniów w 
zakresie interakcji różnych dziedzin i procesów na świecie, a także kształtowania umiejętności krytycznego myślenia, 
uzasadnionego dowodu własnych osądów, zrozumienia własnej roli i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji na 
poziomie lokalnym, a także możliwości rozwiązywania problemów na różnych poziomach. Zaproponowano wprowadzenie 
metod i form edukacji globalnej w ukraińskiej szkole w celu kształtowania kompetencji środowiskowych uczniów.

Słowa kluczowe: edukacja globalna, edukacja ekologiczna, edukacja ekologiczna uczniów, kompetencje 
środowiskowe, edukacja ekologiczna na Słowacji.
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Abstract. Environmental education is characterized as a structural element of the global education, which is introduced 
into the educational process of secondary school in Slovakia. The normative-legal base has been analyzed, the purpose, 
the whole principles of global education have been defined. The role and methodological value of using the principles 
of global education in the formation of the student’s personality, in particular in the formation of global responsibility, 
solidarity, social activity, social justice and equality, openness and critical thinking have been revealed. It has been 
emphasized that global education develops in students the ability to learn rationally, to adapt flexibly to the rapidly changing 
conditions of everyday life. The content of subjects and forms of organization of educational activities in relation to global 
education and, accordingly, environmental as its component have been studied. It has been proved that global education is 
an innovation in school environmental education in the Slovak Republic and contributes to the formation of environmental 
competence of students in terms of interaction of different spheres and processes in the world, as well as develops critical 
thinking skills, reasonable proof of one’s own judgments, understanding of one’s own role and responsibility in decision-
making at the local level, as well as opportunities to solve problems at different levels. The introduction of methods and forms 
of global education in the Ukrainian school for the formation of environmental competencies of students has been suggested.

Key words: global education, ecological education, ecological education of schoolchildren, ecological competence, 
eco education in Slovakia.
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Анотація. Схарактеризовано екологічну освіту як  структурний елемент глобальної освіти, яка впровадже-
на в освітній процес середньої школи в Словаччині. Проаналізовано нормативно-правову базу, визначено мету, 
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цілі принципи глобальної освіти. Розкрито роль та методичну цінність використання принципів глобальної осві-
ти у становленні особистості учня, зокрема у формуванні глобальної відповідальності, солідарності, соціальної 
активності, соціальної справедливості та рівності, відкритості та критичного мислення. Підкреслено, що гло-
бальна освіта розвиває в учнів здатність раціонально вчитися, гнучко адаптуватися до швидко мінливих умов 
повсякденного життя. Досліджено зміст навчальних предметів та форми організації навчальної діяльності щодо 
глобальної освіти та, відповідно, екологічної як її складової. Доведено, що глобальна освіта є інновацією в шкіль-
ній екологічній освіті Словацької Республіки та сприяє формуванню екологічної компетенції учнів з погляду вза-
ємодії різних сфер і процесів у світі, а також формує навички критичного мислення, аргументованого доведення 
власних суджень, розуміння власної ролі та відповідальності при прийнятті рішень на локальному рівні, а також 
можливостей вирішення проблем різного рівня. Запропоновано впровадження методів і форм глобальної освіти 
в українській школі для формування екологічної компетенції учнів.

Ключові слова: глобальна освіта, екологічна освіта, екологічна освіта школярів, екологічна компетенція,  
екоосвіта в Словаччині.

Вступ. Актуальність екологічної освіти є беззаперечною на фоні глобальних та локальних проблем, що 
впливають на добробут людства. Адже, основними з проблем є вичерпність природних ресурсів, виснажен-
ня родючості ґрунтів, кліматичні зміни, що викликають катаклізми та нетипові погодні явища на певних 
територіях, поява нових інвазійних видів, обміління водойм, забруднення морів та океанів, зменшення біо-
різноманіття тощо. На сьогодні проблема екологічної освіти не в нестачі інформації з будь-яких питань еко-
логічного змісту. Важливим є формування екологічних компетенцій, екологічної свідомості жителів Землі 
та майбутніх поколінь. Поява інформаційних технологій дещо спрощує та водночас ускладнює вирішення 
цієї проблеми, бо підростаюче покоління, знаходячись у штучно створеному людиною середовищі міста, 
квартири, комфортного житла, все рідше контактує з природою, тому складніше усвідомлює важливість 
збереження природного середовища, що підкреслює вагомість обраної теми дослідження.

Основна частина. Методи дослідження. В ході дослідження нами використовувалися такі методи нау-
кового дослідження, як діалектика, системний аналіз, компаративний аналіз, індукція та дедукція тощо.

Мета статті – дослідити інновації у шкільній екологічній освіті Словаччини, проаналізувати цілі та фор-
ми глобальної освіти, висвітлити її роль у формуванні екологічної компетенції школярів та розкрити умови 
становлення глобальної освіти в навчально-виховному процесі середньої школи Словаччини.

Результати та їх обговорення. Проблемам екологічної освіти в школі присвячені праці багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних дослідників, а саме: С. Дерябо& В. Ясвін, Н. Пустовіт, С. Лебідь, О. Пруцакової, І. Беха, 
В. Маршицької, І. Коновальчук, О. Шевчук, С.В. Шмалей, О.Колонькової, Т. Іванової, Т.Юркової, І. Черевко, 
І. Матузова, Н. Куриленко, А.В. Шумілової,  І.М. Лозовської, Л.І. Большак Л.І. та ін. Аналіз наукових дослі-
джень О. Дідкова, Н. Пустовіт, О Пруцакової свідчить про недостатність знань, які учні отримують на уро-
ках. На думку, О.Дідкова «Склалася ситуація, коли отримані у школі знання відмежовані від повсякденного 
життя та існують самі по собі» (Jones, 1998: 199) (Дідков, 2012: 4).

Проблемам шкільної екологічної освіти присвячені праці словацьких вчених: П. Адамішина, Й. Терека, 
П. Еліяша, С. Вінцікової, Е. Гутманової, Ж. Галайової, О. Гронец, М. Галашевої, П. Репки, М. Швецової 
та ін., котрі зауважують, що екологічна освіта повинна мати наскрізний характер та розвивати екологічні 
компетенції та екологічну свідомість особистості.

Варто зауважити, що екологічна освіта в середній школі Словаччини регламентується чинним законодав-
ством, зокрема: Законом «Про освіту» Законом про навколишнє середовище, Відомчою концепцією еколо-
гічної освіти, навчання та просвіти до 2025 року та щорічними педагогічними рекомендаціями (педагогіч-
но-організаційні вказівки) державного педагогічного інституту, що дозволяють впроваджувати екологічну 
освіту як наскрізну тему  засобами формальної та неформальної освіти.

Також екологічна освіта як частина глобальної освіти в Словаччині відповідає документам міжнародно-
го рівня, серед яких: програмний документ «Порядок денний 21», затверджений на конференції в Ріо-де-
Жанейро 1992 році, («Agenda 21», the Rio Declaration on Environment and Development, 1992), Декларація 
Тисячоліття («Millenium Declaration», UN, 2000), прийнята у 2000 р. У 2005 році Рада Європейського Союзу, 
Європейська комісія та Європарламент прийняли спільну декларацію щодо розвитку - «Європейський кон-
сенсус з розвитку» («European Consensus on Development, 2005»), та Додаток до якої присвячений освіті 
в галузі розвитку «Європейський консенсус з питань розвитку: сприяння розвитку освіти та підвищення 
обізнаності» (2007) («The European Consensus on Development: The contribution of Development Education 
and Awareness Raising, 2007»), який визначив основні цілі, пов’язані з розвитком освіти та стратегії їх досяг-
нення. Не менш вагомим європейським документом, що регламентує глобальну освіту, є Маастрихтська 
декларація глобальної освіти (2002) (The Maastricht-Global Education Declaration, 2002). Тож у сучасному 
суспільстві екологічна освіта важливим елементом, що розглядається на міжнародному, національному 
та локальному рівнях.

Наукове тлумачення терміну «екологічна освіта» (еnvironmentálne vzdelávanie – словацьк.) має кілька 
трактувань та пояснень. Так, Р. Бернатова R. Bernátová) дає таке тлумачення: «Екологічна освіта сприйма-
ється як засіб, який певною мірою може впливати на почуття та екологічну поведінку учнів» (Bernátová, 
2013: 14). Доречним також є трактування, подане у Відомчій концепції екологічної освіти, навчання та про-
світи до 2025 року (прийнятій в 2015 році), де наголошується, що «в широкому розумінні екологічна осві-
та – це інституціоналізований спосіб передачі екологічних знань, який формує загальну мозаїку відносин 
між людиною, суспільством і природою» (Відомча концепція екологічної освіти до 2025 року, 2015: 7).  



27

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

Екологічна освіта веде учнів до всебічного розуміння взаємозв’язків організмів між собою та стосунків 
людини з навколишнім середовищем.

Необхідно підкреслити, що впровадження екологічної освіти в навчальний процес шкіл є неможливим 
без використання сучасних новітніх методів навчання та виховання. Все більше уваги сучасних науков-
ців привертають інновації в освіті. Інноваційні засади в екологічній освіті досліджували О. Дубасенюк,  
В. Вакуленко, та ін. В. Вакуленко у своїх працях розкриваючи поняття «інновації» та їхні види, пояснює: 
«інновація як якісна зміна, оновлення суттєвих елементів системи та становлення нової системи, яка має 
інші ціннісні і цільові орієнтири» (Вакуленко, 2010: 8). В контексті нашого дослідження найбільш дореч-
ним визначенням інновацій є визначення, сформульоване О. Дубасенюк, згідно з яким «інновації в осві-
ті – це процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогіч-
них та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних 
компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану» (Дубасенюк, 2014: 13). Тож, 
інновації в екологічній освіті розглядаємо як оновлення елементів освітньої системи, творчим процесом за 
якого підвищуються освітні показники та змінюються цінності та цільові орієнтири. Варто наголосити, що 
використовуючи інновації в екологічній освіті, педагог повинен враховувати таку особливість освіти кінця  
XX – початку XI століття, як глобалізацію екологічних, економічних та соціальних процесів.

Дослідженням поняття «глобалізація» займалися такі вчені, як У.Бек, І Сінагатуллін та ін. Так, У. Бек 
зауважує, що «…без сумніву глобалізація є найбільш вживаним… і найменш зрозумілим словом… і зали-
шиться таким на невизначений час» (Бек, 1999: 40). З позиції екології вчений розглядає поняття глобалізації 
як «фактор виникнення глобального суспільства ризику, який забезпечить усвідомлення проблем глобаль-
них наслідків цивілізаційних процесів». Одночасно науковець стверджує, що «водночас існують і взаємоді-
ють між собою різні аспекти глобалізації, а саме: екологічний, економічний, культурний, політичний, сус-
пільно-громадянський, які неможливо об’єднати, але які є взаємозалежними, тісно взаємодіють між собою» 
(Бек, 1999: 28). Тож поняття «глобалізації» розуміємо як процес укрупнення та водночас взаємопроникнен-
ня різних тем, які неможливо об’єднати та які тісно взаємодіють між собою на економічному, екологічному, 
політичному та суспільному рівнях.

Слід зауважити, що поняття «глобалізації» тісно пов’язане з поняттям «глобальна освіта», оскільки оби-
два розглядають глобальні аспекти розвитку людської цивілізації та відслідковують залежність між діями 
людства та наслідками цих дій. Глобальна освіта – це відповідь на зміни, які принесла глобалізація, тобто 
зміна перспективи, з якої ми розглядаємо конкретні проблеми та їх вирішення. Ця перспектива перевершує 
не тільки місцеві, але й національні рамки і має намір розглядати речі з комплексної точки зору (Postoje 
mladých:…, 2018: 5).

Глобальна освіта в Словаччині базується насамперед на документі під назвою «Національна стратегія 
глобальної освіти на період з 2012 по 2016 рік» («Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 
2012 až 2016»), офіційному програмному документі, прийнятому урядом Словацької Республіки 18 січня 
2012 року, яка визначає глобальну освіту як «освіту, яка підкреслює глобальний контекст у навчанні». Це 
підвищує обізнаність про глобальні проблеми, які стосуються кожної людини, розвиває її критичне мислен-
ня щодо цих тем та поглиблює розуміння різних сфер та тем, які впливають на світ. Теми глобальної освіти 
дають простір для зміни ставлення особистості та зміцнення усвідомлення власної ролі у світі. Це спонукає 
людей брати відповідальність та виховує у них цінності активного громадянина світу.

Також акцентуємо увагу на тому, що не існує усталеного і загального визначення глобальної освіти. 
У науковій літературі, крім терміну глобальна освіта, ми зустрічаємо такі поняття, як освіта для розвитку, 
гуманітарна освіта, освіта для сталого розвитку або освіта в галузі глобального розвитку. Однак, крім гло-
бальної освіти, найбільш часто використовуваними термінами є освіта в галузі розвитку та освіта в галузі 
глобального розвитку.

Глобальна освіта – це тип освіти, який виник як потреба зрозуміти вплив глобалізації на життя людини. 
Для цілей Національної стратегії в Словаччині буде використовуватися термін глобальна освіта, що сприй-
мається як загальний принцип. Вона включає освіту глобального розвитку (освіта про країни, що розвива-
ються, та бідність у світі), екологічну освіту, мультикультурну освіту, освіту у світі, а також освіту в галузі 
прав людини у світовому контексті (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016, 
2012: 1]. А освіта глобального розвитку – це освітній підхід, який веде до глибшого розуміння різноманіт-
ності та нерівності у світі, причин їх існування та можливих рішень пов’язаних з ними проблем.

У 2008 році Рада Європи опублікувала документ під назвою «Глобальні керівні принципи освіти»  
(North South Centre of the Coucil of Europe, Global Education Guidelines, 2008), який повинен слугувати керів-
ництвом, особливо для викладачів у формальній та неформальна освіті у галузі глобальної освіти.

Відповідно до зазначеного документу, основна мета глобальної освіти – надати цільовим групам інфор-
мацію, що полегшує розуміння соціальних, екологічних, економічних та політичних процесів у світі, розви-
вати критичне мислення та формувати глобальні громадянські установки. Звідси, підцілі можна розділити 
на три основні сфери: афективні цілі (установки та цінності), психомоторні цілі (навички, вміння) та піз-
навальні цілі (знання). Глобальна освіта специфічна тим, що вона вважається початковою сферою впливу 
та психомоторні цілі. У випадку пізнавальних цілей акцент робиться головним чином на вищому мисленні, 
а саме таких операціях як аналіз, синтез, оцінка, творчість, розвиток яких сприяє формуванню компетент-
ного підростаючого покоління.
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Доречно наголосити, що глобальна освіта спрямована на формування таких компетентностей учнів: 
нести відповідальність за себе і сприймати свою роль у світі; відчувати потребу брати активну участь 
у вирішенні місцевих проблем та робити свій внесок у вирішення проблем на регіональному, національно-
му та міжнародному рівнях; сприйняти переваги взаємної співпраці, поважати різні погляди та світогляди, 
проявити солідарність з людьми, які живуть у складних умовах; нести відповідальність за поведінку, яка 
забезпечує стійке життя на Землі; розуміти взаємозалежність та взаємозв’язок різних частин світу; вико-
ристовувати інструменти демократії для участі у суспільному житті (виборче право, право вільного доступу 
до інформації, право об’єднання), вміти визначати проблему, аналізувати її, шукати різні рішення, вибира-
ти найбільш правильне рішення, усвідомлювати відповідальність за свої рішення при вирішенні проблем, 
ефективно працювати з іншими людьми, формувати думку на основі отриманої інформації та аргументувати 
її, використовувати емпатію, щоб пізнати ситуацію інших, системно мислити і шукати контекст; знати при-
чини та наслідки найважливіших глобальних проблем, порівняти різні концепції розуміння теорій розвитку, 
прав людини чи глобалізаційні явища, критично проаналізувати причини та наслідки складних умов життя 
людей, що живуть в різних країнах, визнати відмінності в економічній, соціальній та екологічній ситуації 
в різних частинах світу, знати різні аспекти причин та наслідки відмінностей.

Для досягнення цілей глобальної освіти важливо керуватися наступними принципами:
− Глобальна відповідальність – відповідальність за наші дії та за світ, на який ми впливаємо.
− Солідарність – солідарність з людьми, які живуть у складних умовах та готовність діяти та допомагати.
− Участь – активна та інформована участь у вирішенні проблем та конфліктів.
− Взаємозв’язок – усвідомлення глобального взаємозв’язку та зв’язку між місцевими, регіональними 

та міжнародними подіями.
− Співпраця – рівне партнерство між економічно розвинутими країнами та країнами, що розвиваються.
− Соціальна справедливість та рівність – повага прав людини та рівні можливості для всіх.
− Відкритість та критичне мислення – доступ до інформації та здатність критичного судження та обґрун-

тованого прийняття рішень.
− Сталий розвиток – адаптація способу життя для збереження та покращення навколишнього середови-

ща для майбутніх поколінь.
Для впровадження екологічної освіти в шкільний навчально-виховний процес відповідно до  Педагогічно- 

організаційних вказівок щодо навчального року 2010/2011 (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 
2010/2011) в пунктах 5–8 рекомендують «впровадити екологічну освіту як наскрізну тему державної освіт-
ньої програми у зміст окремих предметів шкільної освітньої програми», «розвивати освітні, навчальні 
та виховні заходи для учнів, з акцентом на екологічну освіту та освіту для сталого розвитку, орієнтовану 
головним чином на здорову їжу, чисту воду, безпечний та здоровий транспорт, стійке споживання енергії, 
підвищення обізнаності у сфері сортування відходів, запобігання забрудненню та шкоді навколишньому 
середовищу». Школам рекомендується співпрацювати з екологічними центрами та центрами для вдоско-
налення екологічної освіти та навчання принципам сталого розвитку, створюючи належні умови для здо-
рового способу життя з наголосом на скеровуванні учнів до свідомого споживання та розвитку правильного 
ставлення і поведінки щодо навколишнього середовища» (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 
2010/2011, 2010: 8).

Отже, в 2010–2011 роках є звернення екологічної освіти до цілей сталого розвитку, проте про глобальну 
освіту і її взаємозв’язок з екологічною освітою немає жодного слова. Вперше в педагогічних рекомендаціях 
на 2012–2013 роки робиться акцент на глобальну освіту, вказуючи, що «Уряд Словацької Республіки затвер-
див матеріали Національної стратегії глобальної освіти на період 2012–2016 років та прийняв План дій щодо 
виконання завдань, що випливають із цієї стратегії на рік 2012», а також на необхідність «розвивати освіт-
ню, навчальну та виховну діяльність дітей та учнів з акцентом на екологічну освіту та тренування розвитку 
особистості, зосереджуючись, зокрема, на підведенні учнів до свідомого споживання ресурсів та здорової 
їжі, чистої води, підвищення обізнаності у галузі сортування відходів, формування правильних поглядів 
та поведінка учнів щодо навколишнього середовища, щоб запобігти забрудненню та екологічній шкоді» 
(Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013, 2012: 10).

В педагогічних рекомендаціях на 2013–2014 навчальний рік вже спостерігаємо об’єднання глобаль-
ної освіти та екологічної освіти в розділі «Глобальна освіта та екологічна освіта» («Globálne vzdelávanie 
a environmentálna výchova»), а також більш детально прописані форми і методи для розвитку екологічної 
освіти та освіти глобального розвитку. А саме школам рекомендується:

– застосовувати глобальний контекст та глобальний вимір до змісту освіти, проводити освітні та навчаль-
ні заходи для дітей та учнів з акцентом на усвідомлення глобального взаємозв’язку подій та проблем на 
місцевому рівні, регіональному, національному та міжнародному рівнях;

– підвищувати обізнаність дітей та учнів про глобальні теми, розвивати їх критичне усвідомлення соці-
альних, екологічних, економічних та політичних процесів у світі;

– використовувати інформацію, допоміжні матеріали та натхнення для інтеграції глобальної освіти 
у зміст різних предметів за посиланням www.globalnevzdelavanie.sk;

– використовувати методичні посібники «Освіта глобального розвитку в основних школах», які призна-
чені для 2-го ступеня основних шкіл у викладанні математики, географії, громадянської справи, художньої 
та музичної освіти;
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– розвивати екологічне виховання та навчання як частину розвитку особистості учнів, спрямоване, зокре-
ма, на те, щоб привести до свідомого споживання ресурсів, поінформованості про сортування сміття, роз-
вивати правильне ставлення та поведінку дітей та учнів до навколишнього середовища, для запобігання 
забрудненню та шкоді довкіллю;

– співпрацювати з екологічними центрами та некомерційними організаціями, що працюють у цій галузі 
для сприяння вдосконаленню екологічної освіти та створення належних умов для здорового способу життя 
відповідно до цілей освіти та навчання для сталого розвитку;

– брати участь у міжнародній екологічній програмі «Зелена школа» в рамках розвитку екологічної освіти 
та освіти для сталого розвитку;

– підтримувати розвиток екологічної освіти та навчання, залучаючи школи до проектів та конкурсів з еко-
логічною спрямованістю;

– мотивувати та залучати учнів до активної участі в заходах екологічного характеру поза уроками;
– підтримувати залучення учнів до волонтерської діяльності, співпрацювати на місцях з волонтерськими 

центрами в районі школи;
– середнім школам пропонується брати участь у освітніх проектах Глобальної етичної програми – Етика 

в бізнесі (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014, 2013: 11).
Ця тенденція зберігається і по сьогоднішній час. Зокрема, Керівництво на 2020–2021 рік («Sprievodca 

školským rokom 2020/2021») надаючи рекомендації для вчителів середніх шкіл при впровадженні в навчаль-
ний процес наскрізної теми, також об’єднує глобальну та екологічну освіту в розділі «Глобальна освіта 
та екологічне виховання» («Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova»). Відзначимо, що спостеріга-
ється більша поінформованість про заходи, конкурси та програми в галузі глобальної та екологічної освіти 
та, водночас, звернення до неформальної освіти, що здійснюється Словацькою екологічною агенцією, наці-
ональними парками, зоопарком, музеями тощо (Sprievodca školským rokom 2020/2021, 2020: 31–32).

Також цікавим є приклад навчального плану основної школи в Чайков, Словаччина (Čajkov) на 2016–
2017 навчальний рік, де зазначено, що «головною метою глобальної освіти є підготовка учнів до життя у 21 століт-
ті, надання їм інформації, що полегшує розуміння соціальних, екологічних, економічних та політичних процесів 
у світі, розвиток критичного мислення та формування глобальних громадянських установок» (Palaťková, 2016: 2).

Для впровадження цілей глобальної освіти викладачам рекомендується інтегрувати глобальну освіту 
у навчальний процес, не створюючи нових навчальних програм, а знаходячи новий глобальний контекст 
в існуючих навчальних програмах з окремих предметів. В основному зміст стратегії глобальної освіти вклю-
чає програму таких навчальних предметів: історія, громадянські науки, географія, мистецька освіта, музич-
на освіта, англійська мова, німецька мова, релігійна освіта. Доповнюючи основні теми глобальної освіти 
робиться наголос на необхідності реагувати на сучасні виклики: «потрібно реагувати на сучасні виклики 
у світі, і тому важливо, щоб вона (глобальна освіта) могла бути гнучкою». Так, окремі теми описують основ-
ні проблеми сучасного світу: тематична одиниця «Навколишнє середовище» враховує глобальні аспекти, 
які є частиною екологічної освіти. Сюди входять теми: зміна клімату, відходи, екологічна міграція, повітря-
вода-ґрунт, використання природних ресурсів, альтернативні джерела енергії.

Переконуємося, що, школа, яка працює на принципах глобальної освіти, передбачає перехід від тради-
ційної концепції освіти до проактивної освіти, коли розвиваюча та освітня функції школи є рівноцінними 
(Palaťková, 2016: 6).

Ключова умова глобальної освіти – створення системного світогляду, базується на трьох взаємопов’язаних 
стовпах: «Людина» (здорова людина в п’яти сферах: фізичній, духовній, психічній, емоційній, соціальній), 
«Суспільство» (здорове суспільство – вдома, у школі та поза ним, здоров’я суспільства – функціонуван-
ня спільноти людей і суспільства в цілому, існування безпеки, свободи, справедливості та можливостей 
для самореалізації для всіх громадян відповідно до міжнародного права людини) і «Навколишнє серед-
овище». Саме ця частина є особливо цікавою з погляду реалізації екологічної освіти. Метою теми «Навко-
лишнє середовище» є здорове довкілля: якість природного та техногенного середовища, здатність довкіл-
ля в довгостроковій перспективі підтримувати різноманітність форм життя. Ця екологічна освіта має три 
взаємопов’язані рівні, а саме:

– екологічне навчання – учні вивчають компоненти навколишнього середовища та їх проблеми на різних 
рівнях, від місцевого до глобального;

– навчання для навколишнього середовища – учням надається можливість особисто випробувати різні 
підходи до навколишнього середовища та знаходити рішення на проблеми навколишнього середовища;

– навчання через навколишнє середовище – учні використовують місцеве оточення як джерело безпосеред-
нього контакту як з природним, так і з техногенним середовищем, а також засіб розвитку широкого кола нави-
чок, які можна використовувати для вивчення довкілля, участь учнів у публічних заходах (Palaťková, 2016: 6).

Відповідно до навчального шкільного плану мета глобальної освіти звучить наступним чином:
1. Навчити учнів:
– мислити системно (всебічно), розуміти системну (глобальну) природу світу;
– зрозуміти власні здібності та можливості, знаючи і поважаючи, що існує не лише одна точка зору, бути 

в курсі та розуміти глобальні умови, події та тенденції в сучасному світі;
– розуміти поняття справедливості, прав людини та відповідальності та застосовувати їх у глобальному 

контексті;
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– орієнтуватися на майбутнє у відносинах із Землею;
– набути навичок, необхідних для політичних та соціальних дій.
2. Розвивати в учнів:
– пізнавальні здібності, їх мотиваційно-ціннісну сферу, соціалізацію, творчість, почуття справедливості, 

повагу до природи;
– здатність раціонально вчитися, гнучко адаптуватися до швидко мінливих умов повсякденного життя. 

(Palaťková, 2016: 6–7).
Зазначимо, що для початкової школи (1–4 класів) всім викладачам рекомендують включити теми гло-

бальної освіти при вивченні таких предметів: природознавство, релігійне виховання, Батьківщина та худож-
ня освіта; для середньої школи (5–9 класів): математика, географія, художня освіта, громадянська наука, 
музична освіта, англійська мова, релігієзнавство, історія (Palaťková, 2016: 7).

Отже, освіта у галузі глобального розвитку повинна сприяти толерантності, солідарності та розумінню 
проблем міжнародного розвитку, її методологія зосереджена на сприянні активному навчанню та рефлексії, 
наголошує на різноманітності та повазі до інших, а також сприяє з’ясуванню власних пріоритетів особис-
тості у глобальному контексті. Глобальна освіта тематично підкреслює глобальні теми, зв’язки та контексти, 
що ведуть до афективних, не лише когнітивних чи психомоторних цілей освіти, з метою змінювати цінності 
та установки, а не лише набувати навичок та знань.

Для того, щоб досягти цілей глобальної освіти, потрібно відійти від фронтального викладання та вико-
ристовувати педагогічні практики, які створюють простір для потенційних (тобто, не потрібних чи вимуше-
них) змін цінностей та поглядів. У шкільних освітніх програмах школи, як правило, також мають визначені 
методи та форми роботи, які відповідають глобальній освіті. Однак на практиці вони використовують їх 
досить епізодично, і програми залишаються лише на папері. Загалом, глобальна освіта та її елементи багато 
в чому фактично містяться в різних програмних документах, але не застосовуються.

Глобальна освіта в школах Словаччини була реалізована неурядовими організаціям, які принесли шко-
лам кілька тем, таких як питання бідності, справедливої торгівлі, зміни клімату, сталого розвитку або прав 
дітей. У Словаччині кілька некомерційних організацій з різними сферами діяльності присвячені глобальній 
освіті. Наприклад, «Люди в зоні ризику» (Človek v ohrození) розробляють теми меншин, соціальні та етичні 
проблеми, такі організації, як «Живиця» (Živica), «Сосна» (SOSNA), Центр екологічної діяльності (Centrum 
enviromentálnych aktivít) займаються екологічними темами [14]. Вони зосереджуються на підготовці вчи-
телів, підготовці методичних посібників, дидактичних матеріалів, відеофільмів або інтерактивних виста-
вок, майстер-класів з учнями. Вчителі застосовують теми глобальної освіти здебільшого під час викладання 
громадянської освіти, етики, суспільствознавства, географії, мистецької освіти. У деяких школах навчання 
відбувається також при проведенні позакласних заходів, а деякі школи створили спеціалізований в рамках 
шкільної програми предмет, орієнтований на глобальну освіту.

Тож бачимо, що глобальна освіта розвиває основні компетенції: інформаційну грамотність, критичне 
мислення, спілкування та здатність вирішувати проблеми, що є необхідною умовою формування екологіч-
ної компетенції учня, його екологічної культури. Глобалізація та взаємозв’язок – це основна тема і водночас 
принцип глобальної освіта.

Отже, глобальна освіта – це освіта, яка підкреслює глобальний контекст у навчанні. Через нього зростає 
обізнаність про глобальні проблеми, які стосуються кожної людини, розвиток критичного мислення індиві-
да для глибшого розуміння відповідних областей та тем, що стосуються всього світу. Теми глобальної освіти 
дають простір для зміни ставлення особистості та посилення усвідомлення власної ролі у світі. Це спонукає 
людей брати відповідальність та виховує їх прийняти цінності активного громадянина світу.

Таким чином, глобальна освіта для середньої школи була впроваджена з 2012 року як реалізація Національної 
стратегії глобальної освіти. Надалі використання методів і форм глобальної освіти для викладання і екологічної 
освіти зустрічаємо в щорічних рекомендаціях для шкіл від Державного педагогічного інституту. Освіта глобаль-
ного розвитку зосереджується на проблемах, пов’язаних з нерівністю у світі (наприклад, бідністю), екологічною 
освітою, полікультурністю освіти, освіта у світі, а також освіта в галузі прав людини у глобальному контексті. 
Отримуючи інформацію про різні аспекти глобальної освіти, застосовуючи знання на практиці (при вивченні 
окремих тем різних предметів в шкільній освіті), учні розвивають навички критичного мислення, які сприяють 
вирішенню екологічних проблем на локальному рівні. Тому практики глобальної освіти це чудова основа для роз-
витку екологічного мислення, формування екологічної свідомості та відповідальності підростаючого покоління.

Висновки. Тож, узагальнюючи вищесказане, можемо зробити висновок, що екологічна освіта, як части-
на глобальної освіти, має на меті виховувати в учнів відповідальний підхід до навколишнього середовища, 
рухаючись до сталого розвитку, через поінформованість про актуальні екологічні проблеми та можливості 
їх участі у вирішенні цих проблем (Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016, 
2012: 7). Для цього у галузі екологічної освіти слід уникати фрагментації думок чи знань та орієнтуватися на 
сприйняття світу як єдиного гармонійного цілого. Хоча кожна частина з’єднана з іншими її частинами, зави-
щення та недооцінка окремих частин викликає дисгармонію. Тож глобальна освіта якнайкраще підходить 
для реалізації екологічної освіти та розуміння її ролі в житті людства.

Напрямами подальшого дослідження вбачаємо у дослідженні навчальних програм, планів, методик з впрова-
дження глобальної освіти у різні навчальні предмети у школах Словаччини, а також для розробки рекомендацій 
щодо впровадження принципів глобальної екологічної освіти в навчально-виховний процес української школи.
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Adnotacja. W artykule omówiono warunki pedagogiczne kształcenia metodycznego przyszłych nauczycieli szkół 
podstawowych. Przeanalizowano różne podejścia do określenia istoty pojęcia „warunki pedagogiczne”. Ujawniono istotę 
definicji „refleksji metodycznej”, „umiejętności refleksyjnych”, sposobów i środków ich tworzenia. Przedstawiono wyniki 
wdrożenia systemu kształcenia metodycznego przyszłych nauczycieli szkół podstawowych. Wskazane są naukowe metody 
badawcze, które zostały wykorzystane do sprawdzenia warunków pedagogicznych eksperymentu. Zaproponowano 
organizację działań przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w zakresie kształtowania w nich umiejętności 
prowadzenia działalności metodycznej podczas zajęć dydaktycznych, praktyki pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych 
kierunku metodycznego. Przeanalizowano cechy funkcjonowania profesjonalnego środowiska edukacyjnego. 
Scharakteryzowano organizacyjne formy realizacji działań metodycznych i refleksji: indywidualną, zbiorową, grupową, 
parową; rodzaje refleksji (sytuacyjnej, retrospektywnej, perspektywicznej) i jej poziomy (początkowy, przyczynowy, 
krytyczny). Ustalono, że działalność pedagogiczna ma charakter refleksyjny i merytoryczny. Przedstawiono wyniki 
badań nad poziomami kształtowania kompetencji metodycznych i refleksji, metodyką ich kształtowania. Stwierdzono 
zależność poziomu kształcenia metodycznego przyszłego nauczyciela od jego umiejętności refleksyjnych i warunków 
profesjonalnego środowiska edukacyjnego.

Słowa kluczowe: uwarunkowanie pedagogiczne, kształcenie metodyczne, zawodowe środowisko edukacyjne, 
refleksja metodyczna, umiejętności refleksyjne, wychowawca-facylitator.
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Abstract. The article deals with pedagogical conditions of methodological training of future primary school 
teachers. Different approaches to defining the concept of “pedagogical conditions” are analysed. The essence 
of the definitions “methodological reflection”, “reflexive skills”, ways and means of their formation are revealed. 
The results of introducing the system of methodological training of future primary school teachers are presented. The 
scientific methods of the research used to check the pedagogical conditions of the experiment are listed. The organization 
of the activity for future primary school teachers is discussed, with focus on building methodological skills at classes, 
practical trainings and extracurricular methodological events. Peculiarities of a professional educational environment 
functioning are analysed. Organizational forms of implementing methodological activity and reflection are described: 
individual, collective, group, pair work; types of reflection (situational, retrospective, perspective) and its levels 
(initial, causal, critical). It is established that pedagogical activity is reflexive in its essence and content. The research 
results on the levels of building methodological competence and reflection as well as the methodology are presented. 
In conclusion, dependence of methodological training level of future teachers on their reflexive skills and conditions 
of a professional educational environment is proven.

Key words: pedagogical conditions, methodological training, professional educational environment, methodological 
reflection, reflexive skills, teacher-facilitator.
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Анотація. У статті розглянуто педагогічні умови методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 
Проаналізовано різні підходи до визначення суті поняття «педагогічні умови». Розкрито суть дефініції «методич-
на рефлексія», «рефлексивні вміння», шляхи й засоби їх формування. Подано результати впровадження системи 
методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Зазначено наукові методи дослідження, які було 
використано для перевірки педагогічних умов експерименту. Запропоновано організацію діяльності майбутніх 
учителів початкової школи щодо формування в них умінь здійснювати методичну діяльність під час навчальних 
занять, педагогічної практики, позааудиторних заходів методичного спрямування. Проаналізовано особливості 
функціонування фахового освітнього середовища. Схарактеризовано організаційні форми реалізації методичної 
діяльності й рефлексії: індивідуальну, колективну, групову, парну; види рефлексії (ситуативну, ретроспективну, 
перспективну) та її рівні (початковий, каузальний, критичний). Встановлено, що педагогічна діяльність є рефлек-
сивною за своєю суттю та змістом. Представлено результати дослідження щодо рівнів сформованості методичної 
компетентності й рефлексії, методику їх формування. Зроблено висновок щодо залежності рівня методичної під-
готовки майбутнього вчителя від його рефлексивних умінь та умов фахового освітнього середовища.

Ключові слова: педагогічні умови, методична підготовка, фахове освітнє середовище, методична рефлексія, 
рефлексивні уміння, педагог-фасилітатор.

Introduction. The leading direction of the state education policy for training pedagogical staff is about creating 
conditions for forming an educated, creative personality of a teacher, fulfilment and self-fulfilment of natural skills 
and opportunities in educational process.

Since the problem of quality and efficiency of scientific-methodological work of teachers in general educational 
establishments has become a cornerstone in the reform of education systems, it is quite clear that methodological 
training of future teachers becomes of particular relevance in the process of their training at a pedagogical estab-
lishment, the importance of work is stressed by a number of factors that determine a need to review priorities in 
the system of teacher training.

The effective implementation of professional training of future primary school teachers is influenced by 
the objective social and pedagogical conditions and conditions that are created in higher educational pedagogical 
establishments, aims, plans and individual motivation for implementing methodological activities as a part of teach-
er professional training.

Main part. The solution of the problem concerning methodological training of future primary school teachers 
depends on the level of the formed methodological component at the point of graduation from a higher educational 
establishment, acquisition of methodological activity experiences, which is an important factor in quality profes-
sional training, predetermined by purpose, structure, content, functions, forms, methods of teaching, implemented 
in classrooms and independent work, as well as at extracurricular professional (scientific-methodological) events, 
taking practical trainings in general educational establishments.

That is why the subject of the study is the system of methodological training of future primary school teachers, 
the most important component of which is creation of pedagogical conditions for its successful implementation in 
pedagogical universities in order to accelerate professional development in an educational environment of a general 
educational establishment and in the system of professional development.

It is logical that the efficiency of any system first of all depends on the conditions under which it operates.
In pedagogy, the term “condition” is a set of variables of natural, social, external and internal factors that influ-

ence physical, mental, moral human development, behaviour, education, training, personality formation. Pedagog-
ical conditions are defined as the circumstances on which an integral productive pedagogical process of specialist 
professional training is based, mediated by individual activities (Polonskyi, 2004).

Pedagogical conditions always depend on external and internal factors. As for external, they can be the pecu-
liarities of organizing educational process; the content of educational material; building interpersonal interac-
tion of training participants, etc. The level of students’ professional motivation, a need for self-improvement, 
inclinations, preferences, interest in professional development and others belong to the group of internal factors 
(Spodin, 2001).

V. Zharnov notes that external pedagogical conditions are the product of political, socio-economic, educational 
and other systems’ functioning and are implemented through corresponding factors. The researcher determines 
inner pedagogical conditions to be derivative tasks of the corresponding pedagogical process as well as a set of ped-
agogical events providing an effective solution to these problems (Zhernov, 1999).
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In higher education didactics, pedagogical conditions are considered a number of activities guaranteeing that 
students achieve a certain level.

Therefore, I. Prokopenko believes that pedagogical conditions are deliberately created in educational process 
and they should ensure the most effective formation and implementation of the required process. The better peda-
gogical conditions are made, the higher results are achieved (Prokopenko, 2011: 140–146).

V. Koval considers pedagogical conditions to be a result of selecting and applying elements of content, methods 
and organizational forms of learning to achieve specific goals. They are the key to the development and improve-
ment of pedagogical process (Koval, 2013).

Summarizing the aforementioned, it can be argued that solving the issue of training future teachers for meth-
odological work in a general education establishment, improving the quality of methodological training, which 
advances professional self-fulfilment, is possible if relevant pedagogical conditions are respected. It is clear that 
they must be interconnected, interdependent and therefore simultaneously and in the complex implemented in real 
educational process.

In the study, pedagogical conditions are firstly considered a surrounding environment where there is organized 
and implemented work towards training future teachers to be methodologically skilled in general education estab-
lishments, and secondly affecting factors – everything is under influence and guidance of teachers, with an impact 
on the mastery of students’ methodological competence – relate to this category.

Thus, in the context of the study, pedagogical conditions are a combination of external and internal factors 
(events) of pedagogical process (classroom, extracurricular and self education, practical training in primary school), 
which on the one hand, ensure students’ achievement of a necessary level of methodological competence, and on 
the other hand, stimulate an increase in efficiency of the process and the level of methodological training of future 
primary school teachers as a component of general professional training.

Based on the fact that the process of methodological training of future teachers is complex and dynamic, devel-
opment of a scientific system of methodological training of future primary school teachers required that certain 
pedagogical conditions should be followed in order to be effective, namely:

1) acquiring methodological experiences in integrating psychological, pedagogical and methodological knowl-
edge, skills, abilities (interpenetration, consistency, unity and cross-enrichment) when studying professional disci-
plines, taking practical trainings and participating in the system of extracurricular methodological activities;

2) creating a supportive professional educational environment where methodological activity of students will be 
realized during studies and directing methodological training of students to form a motivational-value component 
of methodological readiness, stimulating students’ self-education as the basis for methodological improvement;

3) organizing activities – individual, pair, group, collective of future teachers to build skills of methodological 
reflection at classes, practical trainings, extracurricular methodological events.

The research purpose is to substantiate pedagogical conditions, to clarify their essence, pedagogical expediency 
to successfully implement methodical training of future primary school teachers.

Interpretation. The research objectives are to analyze psychological-pedagogical references on methodical train-
ing of future teachers; to theoretically substantiate and experimentally verify the system of methodical training of future 
primary school teachers taking into account the pedagogical conditions that affect implementation effectiveness.

The pedagogical conditions will be explained below.
The first condition for methodological training of primary school teachers contributed to active and conscious 

mastering of methodological knowledge, skills, abilities, productive methodological activities, overcoming peda-
gogical stereotypes about teaching work. It allowed to acknowledge the role, objectives, relationships and interde-
pendence of the first condition:

– improving didactic and technical training component of future primary school teachers, forms and meth-
ods of teaching students (H. Abrosimova, N. Voskresenka, V. Horetsky, I. Kazhdan, M. Lvov, N. Maksimenko, 
O. Miroshnychenko, O. Ostryanska, O. Sosnovskа, N. Chervyakova, I. Shaposhnikova and others), namely, training 
to use didactic technologies (L. Koval, O. Miroshnichenko O. Komar), integrated forms of education organiza-
tion (N. Sinopalnikova), multimedia means of training and building informational competences (V. Baranovska,  
M. Haydur, V. Imber, L. Makarenko, L. Petukhovа), develop cognitive interests of students (S. Burchak, S. Skvortso-
va, Ia. Haievets), to design lessons (I. Shaposhnikova); pedagogical interaction (O. Matviienko) and others;

– developing methodological thinking (M. Baranov, N. Bakhmat, N. Ippolitova, T. Ladyzhenska, M. Lvov, 
M. Smirnova, M. Soloveichik, etc.);

– forming pedagogical reflection (Van Manen, A. Byzyaeva, N. Hluzman, M. Demydko, A. Lozenko, 
V. Kraiewsky, Yu. Kulyutkin, N. Moyseyuk, H. Suhobska, L. Tkachenko, H. Shchedrovitsky, etc.);

– building methodological competence (N. Hluzman, S. Kara, K. Tkachenko, etc.);
– forming methodological culture (I. Artemyeva, T. Hushchina, V. Zagvyazinsky, I. Isaeva, S. Kulnevich, etc.);
– developing methodological creativity, training for innovative activity (S. Dubyaha, V. Molodychenko,  

L. Petrychenko, T. Pototskaya, L. Khomych, etc.) and others.
The implementation of the first pedagogical condition provided for:
– integration of theoretical and practical components in the process of studying psychological and pedagogical 

disciplines and teaching methods of subjects taught in primary school;
– direction of the contents of methodological training of future teachers to methodological activity in a gen-

eral educational establishment; actualization and systematization of existing knowledge about methodological 
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work of primary school teachers by revealing links between subjects of the psychological and pedagogical cycle 
and methods of teaching subjects and thus students’ acquisition of new methodological knowledge;

– interconnections in the process of training students for educational, methodological, scientific and organiza-
tional work in school to provide a thorough didactic-methodological, scientific-methodological training and pur-
poseful formation of methodological thinking and a creative-methodological component of pedagogical activity;

– students’ perception of methodological training as a model of real methodological activity in primary school;
– taking into account individual didactic-methodological, scientific-methodological abilities of each student; 

scientific-methodological interests, creativity, positive attitude to scientific-methodological activities of educators;
– development of methodological creativity and initiatives of future primary school teachers;
– involving students in generalization and exchange of potential creative methodological activities;
To practically fulfil this condition, it was necessary:
– to determine the content of integrating theoretical and practical methodological training with an applied pro-

fessional purpose;
– to introduce special courses “Methodological work of teachers”, “Dealing with parents” into the educational 

process of the primary education faculty;
– to ensure availability of appropriate educational and methodological materials for students’ methodological 

activities, namely development of educational and methodological complexes for future primary school teachers, 
methodological recommendations for the first practical training of extracurricular educational work at school to 
facilitate an elementary level of methodological training of future teachers;

– to organize independent work of students with introducing methodological tasks;
– to ensure practical orientation of methodological training of future primary school teachers and direct meth-

odological activities by introducing a lesson technology map.
– to implement active and interactive methods and forms of organizing methodological training (individual, 

pair, group, frontal), which stimulates organization of active and creative interaction of future teachers, implemen-
tation of productive scientific and methodological activities in professional disciplines teaching.

The second pedagogical condition of methodological training of future primary school teachers contributed to 
immersing future primary school teachers in a professional educational environment where there was an increase 
in the level of methodological competence, to directing their activities toward creative searches, pedagogical issues 
solving, self-education and self-development, to create own models of pedagogical process and improve methodo-
logical skills.

The abilities of pedagogical potential in an educational environment were studied by A. Artiukhina, O. Kernytsky, 
V. Kozyrev, O. Mitina, O. Proskurniak, O. Yaroshynska, V. Yasvin and others.

The implementation of the pedagogical condition provided for:
– introducing a system of extracurricular scientific-methodological events in order to form needs and positive 

motivation of future teachers for methodological activities in a general educational establishment in the future;
– establishing a democratic style of communication between participants of the pedagogical process by imple-

menting facilitative interaction;
– creating conditions to implement pedagogical communication: the lecturer – the student – the teacher, which 

provides for the organization of a joint didactic and methodological interaction between the teacher and the student, 
students of the group at various study years, pedagogical universities, interaction with educators of general edu-
cational establishments, educational departments, etc. The abovementioned allows to establish professional part-
nership and stimulate methodological cross-enrichment, which is ensured by readiness for professional dialogues, 
activity during interaction with other participants of educational process, aspiration for common didactic-methodo-
logical and scientific-methodological cooperation, creative methodological activity of students;

– computer-oriented methodological materials (making thematic presentations in the PowerPoint program, cre-
ating an electronic pedagogical library with videos about outstanding teachers, films (or their fragments) about 
teachers, pupils and parents, video tutorials on various pedagogical technologies and pedagogical programs “Intel-
lect of Ukraine”, “Rostok”) and others.

To practically fulfil this condition, it was necessary:
– to develop a system of extracurricular methodological events;
– to ensure forms variability of extracurricular methodological events, methods, means, information-technical 

materials;
– to provide methodological training of students through activities in a professional educational environment;
– to create an atmosphere of tolerance and cooperation at classes, practical trainings and extracurricular events.
Thus, a professional educational environment can be considered a system to form professional values which 

influence development of pedagogical thinking of a future teacher, value orientations in the process of methodolog-
ical activity get actualized, creative and methodological potential is fulfilled in professional area.

The professional educational environment created for the research opened up a possible area for a free, conscious choice 
of perspectives in the aspect of pedagogical and methodological values of future teachers, forms and means of self-fulfil-
ment and self-development, provided an opportunity to rebuild a unique personal method of professional-methodological 
activities, to test and to transfer it from an educational situation to the sphere of real pedagogical activity.

Practical experience shows that individual and group forms of students’ interaction in the professional educa-
tional environment provided, respectively, for implementing methodological reflection.
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We argue the choice of the third condition as formed reflexive skills allow a young specialist to navigate a pro-
fessional educational environment at a more meaningful and creative level in future professional activity.

Reflection in pedagogical activity was studied by scholars A. Bizyayeva, M. Demydko, Yu. Kulyutkin, S. Kon-
dratieva, A. Lozenko, S. Maksimenko, H. Sukhobska, E. Chorny, L. Yakovleva and others who proved that peda-
gogical activity is reflexive in its content.

Consequently, the analysis of a number of scientific works proves that reflection fulfils a variety of functions. 
First, it allows teachers to consciously plan and model activities of participants in pedagogical process and ways 
of their interaction, correct and control their methodological thinking. Secondly, it allows evaluation of logical con-
sistency of thoughts. Thirdly, it improves results of solving methodological problems.

Thus, fulfilling the pedagogical condition to implement methodological reflection at classes, practical trainings 
and extracurricular methodological events included:

– forming abilities to observe, evaluate, control, analyse, make generalizations and conclusions about method-
ological activity;

– changing the lecturer’s position from the knowledge translator to the facilitating position of the lecturer con-
tributing to formation of a future teacher-facilitator;

– applying reflection in educational process and extracurricular activities.
The fulfilment of the pedagogical condition in order to form students’ abilities to implement methodological 

and practical reflection required:
– to direct methods and forms of organizing students’ teaching and methodological activities to develop the abil-

ity to apply pedagogical reflection;
– to introduce interactive technologies that contribute to forming methodological reflection.
As a result, following the aforementioned pedagogical conditions will ensure an effective system of methodo-

logical training of future primary school teachers, their advanced methodological training and accelerated method-
ological formation in further pedagogical activities.

Methods. To verify the pedagogical conditions of the research, a set of complementary scientific research meth-
ods were used reflecting the dialectical unity of the theoretical and empirical level of cognition:

− theoretical methods: synthesis of philosophical, psychological-pedagogical, educational-methodical litera-
ture, generalization, systematization, comparison of different views to consider and compare different approaches to 
the problem of research, to reveal methodological and theoretical foundations, to define criteria, indicators and ped-
agogical conditions for effectiveness of students’ training to methodological activity; content analysis for deter-
mining a conceptual-categorical apparatus of the research, the features of the essence of methodological training, 
the peculiarities of its implementation (principles, forms, methods, means) and for identifying theoretical-practical 
principles for future teacher training, theoretical explanation of the pedagogical conditions of implementing the sci-
entific system of methodical training of future primary school teachers on this basis;

− empirical methods: diagnostic (questionnaires, testing, interviews, conversations, discussions, dialogues, 
surveys, rankings, result analysis of students’ teaching and methodical activities); prognostic (expert estimations, 
modelling, scaling); observational (supervision of students’ activities, self-observation of students, self-assessment, 
methods of independent characteristics) to determine dynamics of changes in the attitude of students to the pro-
cesses of professional self-improvement, methodological activity and search for incentive mechanisms of method-
ological training in higher educational establishments; to identify levels of methodological competence formation; 
pedagogical experiment to reveal the effectiveness of implementing the scientific system of methodological training 
of future primary school teachers;

− methods of mathematical statistics (statistical data processing, graphic representation of results, etc.) – for 
quantitative and qualitative analysis of the pedagogical experiment’s results.

Results and discussion. The experiment was conducted on the basis of the Kharkiv Humanitarian-Pedagogical 
Academy, the Krasnohrad College and the Balaklia branch of the Municipal Establishment “Kharkiv Humanitari-
an-Pedagogical Academy” of Kharkiv Regional Council.

According to the results of the experiment, effective forms of organizing methodological interaction were 
identified: individual, pair, group, collective, frontal; organizational class forms (lectures, seminars and labora-
tory-practical classes) and extracurricular (practical training, pedagogical excursions, extracurricular scientific 
and methodological activities); methods of organizing methodological training of students (reproductive, prob-
lem-searching, interactive, practical, reflexive); means of methodological training: traditional text-graphic (basic 
schemes, educational complexes, didactic and methodological materials), information resources (the Internet, 
multimedia, presentations); a lesson technological map; periodicals, methodological materials for primary school 
teachers; educational-methodological complexes, audio-visual means of teaching-pedagogical cinema fragments, 
a video collection of Sciences lessons in school, aimed at forming methodological competence of future primary 
school teachers.

In order to identify the dynamics of the levels of formed methodological competence of future primary school 
teachers, it was planned to carry out pedagogical diagnostics (observing students’ activity in classes, self-education, 
interviews, questionnaires, creating situations of methodological choice, self-assessment and mutual evaluation, 
ranking, scaling, questioning, brainstorming, analysis of pedagogical essays, answers and materials of didactic-meth-
odological activities: practical and laboratory papers, results of practical trainings, results of scientific-methodologi-
cal activities: reports, course papers and theses, scientific competition works, abstracts).
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According to the results of introducing the system of methodological training for future primary school teachers, 
it was proven that after the pedagogical experiment there were different levels of formed methodological compe-
tence: stereotypical-reproductive – a low level for 14.7% of the experimental group students and 25.8% of the con-
trol group students; system-action (constructive) – an average level – 60.4% of the experimental group students 
and 58.4% of the control group students; reflective-creative – high – 24.9% of the experimental group students 
and 16.2% of the control group students, which is explained by the effectiveness of implementing the developed 
system of methodological training for future primary school teachers.

As the results show, introducing the experimental system contributed to the students’ awareness of the impor-
tance of acquiring methodological competence for further professional activities in a general educational establish-
ment and allowed to ensure thorough grasping of a set of methodological knowledge, skills, abilities, methodolog-
ical work experience, motivation for professional self-improvement aimed at accelerating professional formation, 
development of professional and personal qualities.

Consequently, the result of acquiring methodological experience when integrating psycho-pedagogical 
and methodological knowledge, skills, abilities (their interpenetration, consistency, unity and cross-enrichment) 
at professional educational classes, practical trainings and in the system of extracurricular methodological activities 
is the following:

– using integrated methodological achievements through taking various types of practical trainings and partici-
pating in extracurricular methodological activities;

– forming student’s motivation to acquire theoretical knowledge and skills of methodical work in a general 
educational establishment;

– increasing future teachers’ awareness of immediate and perspective goals of methodological training and meth-
odological work in professional activity, formation of methodological thinking;

– mastering the content and forms of methodological work of teachers and general educational establishments;
– developing the educational program “Methodological work of a primary school teacher”;
– introducing the special course “Dealing with parents”;
– developing methodological recommendations for taking the first practical training “Extracurricular educational 

work” in primary school to facilitate the formation of an initial level of future teachers’ methodological training;
– ensuring readiness of future primary school teachers to methodological activity in a general educational estab-

lishment.
It should be emphasized that the above results regarding the first condition can be obtained if during method-

ological training of future teachers a professional educational environment is created where there is purposeful 
formation of methodological component of pedagogical activity.

The result of future teachers’ methodological training in the professional educational environment was:
– forming positive motivation of a teaching profession;
– raising the level of future teachers’ methodological awareness regarding modern forms, technologies, forms 

of methodological work in primary school;
– forming didactic-methodological, scientific-methodological, creative-methodological skills and abilities;
– students’ immersing in the professional educational environment to significantly increase mobility and crit-

icality of methodological thinking, to contribute to forming skills important to identify methodological findings 
of educators and on the basis their own methodological experience can be formed;

– ensuring readiness for scientific-methodological work in a general educational establishment.
Summarizing the above mentioned, it is worth stressing that methodological activity in the professional educa-

tional environment contributed to encouragement and support of students’ initiative, introduction of their methodo-
logical finds, adaptation to the pedagogical environment, and therefore influenced personality formation of primary 
school teachers as specialists with creative methodological thinking.

The prospect of creating a professional educational environment will provide future educators with increased 
professional motivation and development in a lifelong scope.

It is worth emphasizing that as a result of methodological interaction, they formed critical methodological think-
ing, had free exchange of thoughts, which has an intensive influence on forming reflexive skills and abilities, that is, 
experience of reflexive-methodological activity. The result of the methodological training of future teachers included:

– forming a developed ability to pedagogical reflection – a prerequisite for methodological self-improvement 
of future teachers, creative search, development of an individual methodological style;

– mastering methods of interactive teaching junior pupils;
– forming a future teacher-facilitator, able to support identity of a junior pupil, to provide pedagogical interac-

tion, since it is the kind of a teacher modern educational establishments expect to get.
Here are the results of the study on the levels of formed skills to apply reflexion of future primary school teach-

ers. Thus, according to A. Karpov’s method (Karpov, 2003), at the beginning of the experiment, two levels of reflec-
tion were revealed in the respondents of the experimental group (average – 40.5% and low – 59.5%), unfortunately, 
high and prospective levels were not established, that’s why experimental work was aimed at forming students’ 
ability to implement methodological reflection. In the control group, the rates were almost the same (average – 
41.2% and low – 58.8%). At the end of the study, the following results were obtained: four levels of reflection 
were recorded in the experimental group (low – 30.9%, average – 48%, high – 12%, prospective – 9%), indicating 
feasibility and effectiveness of the implemented methodology. In the control group, minor changes were recorded 
(low – 49.9%, average – 43.5%, high – 6.6%).
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When studying educational disciplines and taking practical training, methodological reflection of future teachers 
meant not only getting a final result, but also building a sensible chain, comprehending their own teaching and meth-
odological activities.

Here are examples of methods and techniques for reflecting a mood and emotional state. This type of reflection 
can be implemented through emotional and artistic design, which involves students’ choice of an artist’s painting 
reproduction, depending on high or low spirits; choosing a music fragment, corresponding mood (major, minor); 
expressing an emotional state in the form of a non-complex figure (the sun, a cloud); cards with a face image (smi-
leys), a colour image of a “card-mood”, a “tree of feelings” (winter, autumn, spring, summer), etc.

The reflection of the training material content was designed to find out how students understood the content 
of the studied material. To this end, techniques based on a combination of existing knowledge with the new, on 
the analysis of subjective experience were used. They are listed below.

Reflection techniques of achieving a goal involves an increase in students’ knowledge, for this purpose “a tree 
of goals”, assessment of knowledge “increment” and achievement of goals (the statement I did not know ... / but 
now I know ...) were used.

The cinquain technique helps to find out an attitude to the studied problem, combine old knowledge and com-
prehension of the new.

The technique of an unfinished sentence means that students use one sentence, choosing the beginning 
of the phrase: At class I found out that ...; It was interesting ...; It was difficult ...; I completed the task ...; I realized 
that ...; Now I can ...; I learned ...; I was surprised ...; I wanted ...

In order to apply the activity approach, it was expedient to introduce reflection of educational activities, which is 
necessary to understand the techniques and methods of work with educational material, search for the most rational.

Since students had not only to understand the content of educational material, but also to understand the methods 
and techniques of work, be able to choose the most rational, they were offered such questions as: “What did I do? 
What for? Why do I do it this way? What result did I get? What is the best option?”.

Pedagogical reflection allowed the lecturer to analyse changes in the activities of future teachers, cognitive inter-
est, search activity, etc. Identifying the level of a certain practical action formation of students gave an opportunity 
to evaluate not only the quality of the learned, but most importantly, to point out the difficulties experienced when 
mastering one or another action, to understand the causes of their occurrence, not only from students, but also on 
the methodological activities of lecturers.

Thus, during the research, development of reflexive abilities of future teachers was implemented using the meth-
od of the Bloom’s Wheel based on:

– simple questions (actual, reproductive questions) demanded knowledge of actual material and were focused 
on memory activity;

– detailing questions (prompts) were directed at revealing a degree of understanding the methodological prob-
lem that was investigated. For example: “How I understood ....”, “Did I correctly understand that …”;

– interpretive questions (explanatory) encouraged students to interpret, master skills of understanding the caus-
es of certain actions or thoughts (the answer to the question “why?”);

– evaluating questions (comparisons) were used when some students expressed dissatisfaction or satisfaction 
with the classes or their own methodological work;

– predicted questions (creative) – “What do you think will happen if ...?”;
– practical questions – “How can we ...?”, “How would you do ...?”.
Methodological training of future teachers to implement pedagogical reflection was organized in individual, 

collective, group and paired forms.
Thus, individual pedagogical reflection contributed to forming real self-assessment of methodological activity; 

group (pair) pedagogical reflection – meant formulation of a conclusion on the importance of activities by each 
member group to achieve the result in solving the given methodological task (what is the contribution to the work 
of each member group).

Pedagogical reflection on group work of students was implemented at the end of the activity in order to deeply 
understand educational interaction, the level of communication and analysis of not only the result but also the whole 
process of methodological work.

To conduct pair and group forms of pedagogical reflection, students were offered the following basic questions:
– How did students’ communication influence methodological work during the activity?
– What made methodological work in a group (pair) more effective?
– What hindered the process of solving a task?
In addition to the basic questions, the most common technique of group reflection was “graphic organizer” in 

the form of a scheme, the method of clustering.
At the final stage of a class or methodological event, group members re-think, analyse what they have learned, 

establish connections between the previously learnt and what was learnt, introduce new ideas, suggestions 
and hypotheses. To this end, students were offered a reflection algorithm to implement methodological reflection. 
For example, “We learned”, “Work in a Group”, “Distribute Tasks between Group Members”, “Find Answers to 
Questions in the Handbook”, “Help Each Other”, “Teach Others”, “Evaluate Knowledge”, etc.

In order to increase effectiveness of implementing methodological reflection, identifying developed methodolog-
ical skills, future primary school teachers were offered to make a lesson technological map that was used in the study 
not only as a fixation method, but also as a means for implementing methodological reflection, which allowed to 
analyse the level of formation of one or another methodical skill; obtained results, skills to do self-analysis of les-
sons, which ensured the inclusion of methodological knowledge of future teachers in their practical activities.
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During the study, methodological reflection was also implemented through methodological portfolio.
The technology of creating a “professional portfolio” contributes not only to students motivation, activity 

and autonomy, but also to expansion of learning and self-learning opportunities, development of skills in evalua-
tive activities and pedagogical reflection; formation of the ability to learn – to set a goal, to plan and organize own 
teaching and methodological activities.

In the study, “methodological portfolio” was used as a learning tool, reflecting the process of developing methodolog-
ical knowledge, skills and awareness as components of methodological competence of future primary school teachers.

“Methodological portfolio” was applied when studying a discipline, used for self-development and implementa-
tion of pedagogical reflection, assessment of methodological activities and performed the following functions: con-
tent, motivational, developmental, of information search, of information systematization, of materials preparation 
for students to create methodological recommendations.

The contents of “methodological portfolio” included: documents regulating work of a teacher, pedagogical 
essays and projects, results of information-methodological search. The electronic version of the “methodological 
portfolio” contained video materials for physical activity breaks, science lessons, work with parents of junior pupils, 
thematic presentations, results of pedagogical researches, theses, materials of practice, etc.

It should be emphasized that along with a need to organize students’ training in traditional organizational forms 
(lectures, seminars, practical classes), active and interactive methods of educational activity became acute in impor-
tance, with the main purpose of organizing interaction of all participants in teaching and methodical activities 
and implementation of the aforementioned pedagogical reflection.

The pedagogical process of studying the mentioned educational disciplines, built on the basis of interactive ped-
agogical activity, was aimed not only at transferring knowledge to future primary school teachers, but also at devel-
oping and self-developing of creative personality. This was clear in the students ability to take an active pedagogical 
position, to take responsibility for adopting independent methodological decisions, professional freedom, self-reg-
ulation, creativity and reflection implementation. In the heart of interactive educational process, methodological 
reflection, there was a creative interaction between a lecturer and students, which provided for using interactive 
methods of teaching and methodological activity on actual issues of pedagogy such as: didactic games, reflection 
of practical training, “brainstorming”, “associative bush”, “PRES”, “SANKAN”, “CUBING”, “aquarium”, “choose 
a position”, “reading with stops”, methodological debates and tournaments; group (pair) modelling and presentation 
of different types of lessons, their analysis, writing a “pedagogical essay”, etc.

Conclusions. Consequently, following the aforementioned pedagogical conditions for methodological training 
classes and practical training and extracurricular methodological events will promote development of personal 
motives for methodological training and its level; readiness for scientific-methodological work in a general educa-
tional establisment; provide advanced methodological training and accelerated professional development in further 
pedagogical activities.
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Adnotacja. W artykule usystematyzowano naukowe poglądy głównych krajowych i zagranicznych naukowców 
na temat zrozumienia istoty koncepcji „wirtualnego ośrodka edukacyjnego”; podkreślono i przeanalizowano główne 
podejścia do interpretacji tego terminu; technologie informacyjne są uważane za integralną część wirtualnego środowiska 
edukacyjnego; a także scharakteryzowano właściwości wirtualnego ośrodka edukacyjnego. Platforma edukacyjna Moodle 
została wyróżniona jako jedna z podstawowych dla stworzenia wirtualnego ośrodka edukacyjnego szkoły wyższej. 
Scharakteryzowano wirtualny ośrodek edukacyjny w kontekście opanowania języka obcego przez przyszłych specjalistów 
oraz bezpośredniego wykorzystania technologii informatycznych w opanowaniu dyscypliny języka obcego w szkole wyższej. 
Wspólną cechą wszystkich tych pojęć jest przede wszystkim ośrodek edukacyjny, który charakteryzuje się wykorzystaniem 
sieci i informatycznej technologii komputerowej w celu wspierania jakościowego prowadzenia procesu edukacyjnego.
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Abstract. The article systematizes the scientific views of leading domestic and foreign scientists on understanding 
the concept’s essence of “virtual educational environment”; the main approaches to the interpretation of this term are 
singled out and analyzed; information technology is considered an integral part of the virtual learning environment; 
and also the properties of the virtual training center are characterized. The Moodle educational platform is singled out 
as one of the main ones for creating a virtual educational center of a higher school. The virtual educational center in 
the context of mastering a foreign language by future specialties and direct use of information technologies in mastering 
the discipline of a foreign language in higher education is characterized. The common feature of all these concepts is, 
first of all, the educational environment, which is characterized by the use of the network and computer information 
technology to support the quality of the educational process.

Key words: virtual educational center, information and computer technologies, model of virtual learning, Moodle 
platform, mastering a foreign language.



41

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ОСЕРЕДОК ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК 
ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Уляна Шостак
кандидат психологічних наук,

старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу
Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету (Вінниця, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-3258-2098

ulyana.shostak30@gmail.com

Інга Паславська
асистент кафедри іноземної філології та перекладу
Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету (Вінниця, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-0410-0098

Анотація. У статті систематизовано наукові погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених на розумін-
ня сутності концепції «віртуального освітнього осередку»; виокремлено та проаналізовано основні підходи до 
тлумачення цього терміну; інформаційні технології розглядаються як невід’ємна частина віртуального навчаль-
ного середовища; а також охарактеризовано властивості віртуального навчального осередку. Освітня платформа 
Moodle виділена як одна з основних для створення віртуального освітнього осередку вищої школи. Охарактери-
зовано віртуальний освітній осередок у контексті опанування іноземної мови майбутніми фахівцями та безпо-
середнє використання інформаційних технологій при опануванні дисципліни з іноземної мови у вищій школі. 
Спільною рисою всіх цих понять є насамперед освітній осередок, який характеризується використанням мережі 
та інформаційних комп’ютерних технологій на підтримку якісного проведення навчального процесу.

Ключові слова: віртуальний освітній осередок, інформаційно-комп’ютерні технології, модель віртуального 
навчання, платформа Moodle, опанування іноземної мови.

Вступ. Розвиток інформаційних технологій визначає модифікацію всіх сфер людського життя. Нині люд-
ство стикається з інформаційною нерівністю, подолати яку можна лише за допомогою комп’ютерних засо-
бів (персональні мобільні пристрої, різні соціальні мережі, відкриті освітні ресурси, сервіси для зберігання 
даних, так звані «Cloud» сервіси (Google диск, OneDrive, iCloud тощо)). Як виявилося, вища освіта доступна 
завдяки навчанню за допомогою комп’ютера.

Інформаційно-комп’ютерні технології також впливають на побудову новітніх навчальних процесів. Зараз 
у цій галузі багато вчених говорять про формування сучасної «віртуальної» моделі опанування знаннями, 
яка сприяє ефективному застосуванню принципу навчання впродовж життя. І як ми бачимо, дистанційне 
навчання стає прерогативою людей, які хочуть вдосконалити свої знання в певній галузі. Освіта необмежена 
за часом та простором та відкриває нові можливості для широкої громадськості прослухати он-лайн курси 
провідних університетів світу.

На освітньому ринку в Україні практика створення так званих віртуальних університетів, центрів дис-
танційного навчання, існує вже більше десяти років, але останнім часом освіта стає все більш виразнішою 
в умовах віртуального середовища.

Основна частина. Питання навчання через віртуальний освітній осередок, формування нової культури 
віртуального освітнього спілкування активно вивчається у зарубіжних педагогічних виданнях, низка робіт 
є основою цього дослідження (Жук, 2011: 137; Chakraborty, 2015; Kober., 2017: 6).

Саме поняття віртуального навчального середовища є предметом великої кількості інтерпретацій, вито-
ками яких є принципи психології, методи навчання, комп’ютерні технології тощо.

Загалом, багато методистів співставляють, «віртуальний освітній осередок» із комп’ютерним середови-
щем та системою дистанційного навчання, яке базується на освітніх цілях (М. Вайндорф-Сісоєва, В. Куха-
ренко, В. Шитова, С. Гапаєв, М. Євдокимова, Г. Матіко, Р. Гуревич, Шестопал, О. Самойленко, С. Олдріч, 
Д. Крукал, П. Торрес, Р. Марріотт, Е. Ірала, А. Рамос, Дж. Нішина, М. Плана). Зокрема, вчені розглядають 
ВНС як допоміжну програмну систему для створення віртуальних навчальних закладів та функціонування 
дистанційного навчання (В. Кухаренко, В. Любченко, П. Царевський, С. Лисенко, О. Горбачов, В. Штанько, 
А Окада, X. Джарвіс та ін.); як інтерактивне 3D-модельоване середовище, спрямоване на проведення профе-
сійно орієнтованого навчання (Є. Сарафанюк); як програмна система, призначена для допомоги викладачам 
в організації та керуванні курсом (Е. Ірала, П. Торрес); як віртуальна реальність, створена за допомогою тех-
нічних засобів: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, дискусійні групи, чат, аудіоконференції та відео-
конференції (В. Кухаренко) тощо.

Незважаючи на значну кількість тлумачень концепція «віртуального навчального середовища» в науковій 
літературі не дає детального визначення досліджуваному терміну, який би всебічно та систематично харак-
теризував Віртуальне навчальне середовище у контексті опанування іноземної мови майбутніми фахівцями. 
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До того ж недостатньо вивченим залишається питання створення віртуального освітнього осередку для опа-
нування іноземної мови та приведення цього середовища у дію. Таким чином, зростаючі вимоги до рівня 
підготовки майбутніх фахівців з іноземних мов – з одного боку, а також відсутність відповідної дидактичної 
та методичної підтримки, яка може збагатити ваш рівень володіння іноземною мовою – з іншого, і збільшує 
необхідність у створенні віртуального навчального осередку для того, щоби посилити процес навчання.

В українському освітньому просторі є невелика кількість праць з цього питання, деякі з них ми викорис-
товували під час написання цієї роботи (Лабудько, 2017: 118–121; Федасюк, 2011: 21–23).

Мета статті – дослідити сутність поняття «віртуальний освітній / навчальний осередок» у контексті 
іншомовної підготовки студентів вищих навчальних закладів.

Завданням статті є аналіз, розкриття та виокремлення основних характеристик віртуального навчального 
осередку як інноваційної педагогічної складової, яка сьогодні поступово видозмінює навчання у вищій школі.

Методи дослідження. Під час нашого дослідження ми використовували наступні методи дослідження, а саме 
інтерпретаційно-аналітичний, на основі якого здійснювалося саме дослідження, теоретичний аналіз та синтез 
зарубіжних і вітчизняних методичних та педагогічних праць, та емпіричних джерел з підведенням підсумків. 

Недостатній стан розроблення цієї проблематики і наштовхнув на вибір даної теми нашої розвідки.
Результати та їх обговорення. Процес інтеграції України до Європейського простору вищої освіти 

характеризується змінами в педагогіці. Зміст освіти збагачується новими знаннями, вміннями, інформацією, 
творчим вирішенням педагогічних проблем, акцентом на індивідуалізацію освіти.

Зокрема, в останні роки особлива увага приділяється необхідності активізувати роботу щодо впрова-
дження технологічних інновацій.

Г. Козлакова, О. Рібалко, П. Стефаненко, С. Паперт та ін. У своїх працях вони розглядають важливість 
дистанційного навчання та віртуального навчального середовища (BHC), яке в перспективі має замінити 
класичне. Пол Чін створив низку посібників та інструкцій для BHC.

Віртуальний освітній осередок – це комп’ютерна програмна, призначена для проведення дистанційного 
навчання з акцентом на отримання знань, на відміну від контрольованого освітнього осередку, яка зосе-
реджується на керуванні освітнім процесом. Віртуальний освітній осередок, і як правило, використовує 
мережу інтернет для надання засобів для оцінювання (включаючи автоматичне оцінювання, наприклад, 
необов’язкові завдання), спілкування, завантаження завдань, матеріалів, повернення здобувачів, експертної 
перевірки, керування групами здобувачів, збору та організації оцінювання здобувачів вищої освіти, вірту-
альне опитування та інше.

Цe мережевий сервіс для повсякденного використання, який охоплює усі потрібні елементи практичних 
та теоретичних знань, контролю та самооцінки навчальної діяльності, способів та форм адаптації, мотивації 
та творчості (Віртуальне навчальне середовище [Електронний ресурс]. — Режим доступу: httр://lр.edu.uа).

Віртуальний сегмент cтaє нині єдиною складником освітнього осередку, частиною здобування знань 
в очній лекції, у роботі академічних груп, y самостійній роботі здобувача вищої освіти в бібліотеці i на екза-
мені (Škеrlаk , Kаufmann, Bаchmann , 2014: 21). 

«Новий словник методологічних термінів i понять» за редакцією російських учених Е. Азімова 
та А. Щукіна трактує твердження вiртуального освітнього осередку як програмно-телекомунікаційний осе-
редок, щo забезпечує освітній процес, його інформаційне забезпечення та документацію в інтернет мережах 
із застосуванням загальноприйнятих технологічних засобів (Азимов, Щукин, 2009 : 38).

Литовська дослідниця Дж. Ліпейкін визначає віртуальний освітній осередок у суворому розумінні цього 
слова як програмне забезпечення, розміщене на конкретному серверi та призначене для керування різними 
аспектами ведення освітнього процесу: роботою курсів, моніторингом результатів та оцінкою здобувачів, 
можливим доступом до інтернет-джерел (Lipеikіene, 2003: 55).

Вищезгаданий автор виокремлює такi основні характеристики віртуального освітнього осередку: контроль 
доступу – як правило, базується на введенні паролів; створенні та керуванні добре сконструйованим матеріа-
лом курсу, наповнення курсу може бути змінене, оновлене або ефективно доповнене; застосування всіх типів 
фізичних носіїв: різноманітні тексти, графіка, анімація, аудіо та відео матеріали до теми; посилання нa оциф-
ровані бібліотеки та будь яку другу не менш необхідну інформацію в інтернет-мережі; електронні словники, 
покажчики, пошукові системи; засоби комунікації – електронний поштовий ящик, чaти, презентації, повідо-
млення, обговорення в навколишньому середовищі; приєднання дo програмного забезпечення, потрібного для 
навчання (зa наявності); особистий проcтiр для обміну та зберігання матеріалів здобувачів вищої освіти; авто-
матичні інструменти оцінки зазвичай також є інструментами самооцінки; контроль успішності здобувачів, 
систематизація їх оцінок, статистичні дані про освітній процес для викладачів (Lipеikiene, 2003: 55).

Білоруські вчені О. Жук та К. Сiренко розуміють віртуальний освітній осередок як мережевий комуні-
каційний простір, що забезпечує організацію навчального процесу, його методичну та інформаційну під-
тримку, документування, взаємодію між усіма суб’єктами навчального процесу (здобувачами, викладачами, 
керівництвом) та управління (Жук, Сиренко, 2011: 133–137).

Отже, віртуальний освітній осередок можна трактувати як осередок навчання в Інтернеті, своєрідний 
відкритий динамічний простір для реалізації освітнього процесу процесу.

Здатність віртуального навчального середовища модифікувати, змінювати його параметри, можливість 
вчителя вносити зміни у освітній контент, якщо це необхідно, призвели до того, що в останніх розвідках 
щодо розвитку віртуального навчального осередку з’явилася концепція освітнього сценарію. При розробці 



43

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

освітніх віртуальних курсів для здобувачів вищої освіти враховується траєкторія переміщення здобувача за 
окремими модулями цих курсiв.

За Д. Криловим, компонентами віртуального навчального середовища є вебресурси, поштові сервери, 
форуми, інструменти для віртуальних конференцій, соціальних пpоcторiв, блогів, а також інструменти для 
моніторингу, оцінки ефективності здобування знань та керування освітнім процесом (Крилoв, 2016: 118–123).

На думку М. Смульсона, такі віртуальні освітні системи сьогодні формують віртуальний освітній простір 
в Україні: дистанційне навчання, навчання в мережі (процеси навчання та викладання здійснюються повністю 
за допомогою мережі інтернет, здобувачі та науково-педагогічні працівники знаходяться в різних просторових 
та часових вимірах), змішані навчання, які поєднують традиційну освіту та онлайн-навчання (Смyльсон, 2015 :13).

При створенні віртуального освітнього осередку в університеті за можливості потрібно враховувати 
механізми таких широко розповсюджених цифрових та віртуальних джерел, як комп’ютерні ігри, мобільні 
додатки, соціальні мережі, вебсайти загалом – головним чином переважне застосування цих ресурсів. Отож 
традиційний не інтерактивний контент, який зараз пропонується в університетах – друковані посібники, 
підручники – необхідно першочергово оновлювати, надаючи їм інтерактивний характер для подальшої інте-
грації в новий віртуальний освітній осередок.

Головною для створення віртуального освітнього осередку українських університетів сьогодні є, як пра-
вило, відкрита платформа Moodle, яка є у вільному доступі в інтернеті і розроблена саме для отримання 
знань у вищих навчальних закладах. Саме цю освітню платформу використовує наш виш для надання якіс-
ної, інтерактивної освіти здобувачам.

Зазначимо, що присутність чітких дій у цій системі допоможе розробити свій курс навчання для кожної 
дисципліни вашого вузу.

До елементів дистанційного курсу на платформі Moodle відносяться: глосарій – словник термінів освіт-
нього курсу; завдання – розроблені та сформовані викладачем матеріали; лекція – освітній матеріал пода-
ється у вигляді сторінок; опитування – метод збору соціологічної інформації поміж здобувачів вищої осві-
ти; різного формату тестування; чат та форум, як спеціальні види спілкування між здобувачами і науково 
педагогічними працівниками. Форум – організована асинхронна комунікація, чат – спілкування в режимі 
реального часу. Платформа Moodle дає таку можливість як створити папку (портфоліо) праць на кожного 
здобувача окремо – на даній платформі можуть зберігатися виконані завдання здобувачами вищої освіти 
та їхні проекти, а також підсумкові бали та коментарі науково-педагогічного працівника тощо (Скуратівська, 
Попадюк, 2017). Також для ведення якісного освітнього процесу можна використати програми для спілку-
вання : Skype, Zoom, Viber, Google Meet, Science Teens Platform тощо .

Якщо мова йде про застосування віртуальних теxнoлoгiй у процесі університетського навчання здобу-
вачів іноземних мов, то ми маємо на увазі так званий віртуальний мовний осередок як певний мовленнєво- 
діяльнісний підхід здобувачів вищої освіти в мережі інтернет, тобто з’являються якісно нові віртуальні мов-
ні та мовленнєві вектори викладання іноземних мов.

Віртуальний мовний осередок означає сукупність електронних джерел, властивостей та ресурсів спілкування 
в мережі інтернет, в яких закладено електронні підручники, призначені для опанування різних аспектів мови або 
формування певних мовних чи мовленнєвих навичок (навчання читати, слухати, писати, перекладати та говори-
ти), або надавати контроль за рівнем сформованих мовленнєвих та мовних навичок (Азимов, Щукин, 2009: 39).

За судженням російського вченого А. Богомолова, спеціалізоване навчальне середовище – віртуальний 
мовний осередок для здобування знань з іноземної мови – має на меті надати здобувачам можливість «макси-
мально ефективно застосовувати різноманітні інформаційно-освітні та навчальні інтернет-джерела, а також 
діалогові та пошукові послуги, що надаються інтернет-засобами для занурення в осередок мови, що вивчаєть-
ся, та організації дистанційної взаємодії мiж усіма учасниками освітнього процесу» (Богoмолов А., 2008 : 58).

Г. Воробйов пропонує такі основні модулі віртуального мультимедійного осередку для здобування знань 
з іноземних мов: віртуальна медіа тека з мультимедійними курсами іноземних мов; віртуальна музична 
бібліотека з автентичними аудіо матеріалами; віртуальна відеотека – фільми країн, мова яких вивчається, 
та навчальні відеофільми; мережа супутникового телебачення; електронна довідкова система – словники, 
довідники з граматики, енциклопедії; комп’ютерна система опитування; віртуальна бібліотека електронних 
підручників; інтернет-бібліотека електронних праць здобувачів.

На нашу думку, механізмом створення педагогічного сценарію для комп’ютеризованого курсу, створену 
російським викладачем Е Скібіцьким, можна використовувати для побудови віртуального мовного осередку 
та розробки дистанційних курсів з іноземної мови (Cкибицький, 2009: 61). 

Цей механізм можна представити так: І етaп – пошуковий (аналізувати зміст інформації в розробленому 
курсі, визначати дидактичні цілі та завдання курсу, вибрати презентацію для освітнього матеріалу, мето-
дологічний аналіз, дидактичний аналіз, вибрати методи і прийоми викладання і переходимо до критеріїв 
оцінювання); II eтaп – базовий (структурування навчально-довідкових матеріалів, правильний підібрати 
завдання до практичних занять (тести), сформувати словниковий запас, створити банк ігрових ситуацій, 
розробити систему тестування (поточного, проміжного, підсумкового контролів тощо), III eтaп – кінцевий 
(розробити методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти).

За В. Стародубцевою, вимоги до компетентностей до науково-педагогічного працівника зараз об’єктивно 
зростають, оскільки педагогічна взаємодія стає дедалі опосередкованішою та дещо дальшою, вона реалізу-
ється шляхом накладання особистих освітніх сфер її учасників (Стaродyбцев, 2012: 16). 
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Отож провідний викладач з іноземної мови повинен опанувати знання з інформаційно-комп’ютерних 
технологій, щоб мати можливість якісно застосовувати технології віртуального освітнього осередку в осо-
бистій педагогічній практиці.

Науково-педагогічний працівник може розпочати з впровадження певних інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітній процес і лише потім переходити до систематичної роботи з інтернет-джерелами, так 
що вчений І. Яценко пропонує використовувати проектну роботу на аудиторних заняттях з іноземної мови, 
яка має таку структуру: відео фільм на 5 хвилин за мотивами відомих книг мовою оригіналу, наступне для 
більш обізнаних – відео на 3 хвилини документального фільму на довільну тему з власним коментарем 
(Яцeнко, 2017: 483–484).

Як відомо, у високорозвинених європейських деpжавах сьогодні широко розвинута іншомовна підго-
товка за допомогою мобільних додатків таких як: планшет та мобільний телефон (смартфон). Як зазначає 
український вчений І. Зачепа, це передбачає, що до посібників пропонують величезну кількість допоміж-
ної (електронної) продукції, націленої на інтенсивніше використання мобільних гаджетів, тобто надається 
самостійному опрацюванню навчального матеріалу за основними видами діяльності при засвоєнні інозем-
ної мови (письмо, читання, говоріння, аудіювання) та на активне спілкування у аудиторії замість традицій-
них вправ на граматику (Зачепа, 2017: 194).

Сьогодні перевага також віддається використанню автентичних посібників із засвоєння іноземної мови, 
які передбачають наявність інтернет-джерел до них, онлайн-тестування та вправ, як, наприклад, нинішні 
підручники з опанування знань з англійської мови серії «Pearson», «Longman», «Dinternal Education» тощо, 
які пропонують мультимедійні пакети, навчальні матеріали для роботи на платформі MyEnglishLab, інтер-
активні матеріали для проектора а також автоматична перевірка домашнього завдання та якісно новий підхід 
до аналізу результатів учнівської навчальної діяльності тощо.

Висновки. Сьогодні конфігурація освіти змінюється у напрямку широкого використання сучасних 
інформаційних технологій та побудови віртуальної системи освітнього процесу. Питання використання тех-
нологій віртуального навчального середовища в процесі університетського викладання іноземних мов нині 
надзвичайно актуальне.

Робота у просторі віртуального навчального осередку вимагає від сучасного викладача сформованої 
інформаційно-комунікативної компетентності, знання базових програмних продуктів, інтернет-джерел, тех-
нічних засобів для проектування віртуального навчального осередку для опанування знань з іноземної мови, 
вміння розуміти їх дидактичний потенціал.

Варто зазначити, що у внутрішній педагогічній практиці компоненти віртуально навчального осередку 
давно використовуються у дистанційному та безпосередньому навчанні для спілкування вчителів та учнів 
поза класом - електронна пошта, дискусійні форуми, вебчати, тощо. Окрім цих засобів комунікації, викорис-
товуються мультимедійні навчальні комп’ютерні програми, електронні посібники та використання інтернет-
платформ дистанційного навчання.

На жаль, стаття не повністю охоплює всі аспекти впровадження віртуального навчального середови-
ща в систему університетського викладання іноземних мов, і це вимагає подальших досліджень. А саме 
з’ясування сутності концепції ВНС та можливостей її створення під час навчального процесу може слугу-
вати платформою для розвитку навчально-методичного комплексу, а також перспективою для подальших 
досліджень.
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Adnotacja. Przeprowadzono analizę stanu powstawania edukacji nieformalnej na Ukrainie jako specjalnie 
zorganizowanej formacji edukacyjnej działalności edukacyjnej i zawodowej podmiotów procesu edukacyjnego, która 
oferuje mu szeroki zestaw możliwych opcji osobistego doskonalenia i umożliwia świadomy wolny wybór elastycznej 
i optymalnej trajektorii samorozwoju jednostki. Udowodniono, że świadomość krajowych studentów na temat 
edukacji nieformalnej jest dość niska, ich udział w nieformalnych projektach edukacyjnych jest przypadkowy. Jednak 
ukraińska młodzież studencka jest nadal w pewien sposób informowana o funkcjonowaniu nieformalnych systemów 
edukacyjnych za granicą, ich skuteczności i perspektyw w warunkach globalnego świata. Ustalono, że nieformalne 
innowacje edukacyjne są bardziej świadome i wywołują bardziej pozytywne nastawienie uczniów odnoszących sukcesy 
akademickie i aktywnych, którzy mają wysokie perspektywy zatrudnienia w specjalności, co stanowi dobrą podstawę 
w środowisku zawodowym do korzystania z nieformalnej edukacji w zakresie szkolenia zawodowego przyszłych 
specjalistów.

Słowa kluczowe: edukacja nieformalna, student, kompetencje, struktura, medium, zadania, komponent.
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Abstract. The author of the article holds the analysis of the state of non-formal education in Ukraine as a specially 
organized educational formation of educational and professional activities which involve the subjects of the educational 
process. According to the analysis done, non-formal education offers the participants of the process a wide range 
of possible options for personal development and allows them to make a conscious choice of flexible and optimal 
trajectory for their personal development. It is proved that the awareness of Ukrainian students about non-formal 
education is quite low, their participation in non-formal educational projects is random. However, Ukrainian student 
youth is still partly informed about the functioning of non-formal education systems abroad, their effectiveness 
and prospects in the global world. It has been established that non-formal educational innovations are more deeply 
understood and evoke a more favorable attitude of academically successful and active students with high employment 
prospects. It creates a good basis in the professional environment for the use of non-formal education in training future 
professionals.

Key words: non-formal education, student, competence, structure, means, task, component.
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Анотація. Проводиться аналіз стану сформованості неформальної освіти в Україні як спеціально організованої 
освітньої формації навчально-професійної діяльності суб’єктів освітнього процесу, що пропонує їм широкий набір 
можливих варіантів особистісного вдосконалення та уможливлює свідомий вільний вибір гнучкої та оптимальної 
траєкторії саморозвитку особистості. Доведено, що поінформованість вітчизняних студентів про неформальну осві-
ту є доволі низькою, їхня участь у неформальних освітніх проектах має випадковий характер. Проте українська 
студентська молодь все ж певним чином поінформована про функціонування неформальних освітніх систем за кор-
доном, їхню ефективність та перспективність в умовах глобального світу. Встановлено, що неформальні освітні 
інновації більш глибоко усвідомлюються та викликають більш схвальне ставлення академічно успішних та актив-
них студентів, які мають високу перспективу працевлаштування за фахом, що створює гарне підґрунтя у професій-
ному середовищі для використання неформальної освіти у сфері професійної підготовки майбутніх фахівців.

Ключові слова: неформальна освіта, студент, компетентність, структура, засіб, завдання, компонент.

Вступ. У європейських документах неформальна освіта починає згадуватися з 1960-х років, зокрема 
у 1968 році це поняття було вперше використано у книзі «Світова освітня криза: системний підхід» амери-
канського педагога-економіста Філіпа Кумбса. Країнами-першопрохідцями у впровадженні неформальної 
освіти у Європі виступили країни Скандинавського регіону, зокрема Швеція, що й досі традиційно лідирує 
у сфері неформальної освіти та освіти дорослих у європейському освітньому просторі. Важливість та ефек-
тивність неформального навчання були вперше формально задекларовані у 1996 році в аспекті освіти впро-
довж всього життя на рівні Організації Безпеки і Співпраці в Європі (ОБСЄ). Нині провідними організаці-
ями, які працюють у сфері дослідження, розвитку та впровадження неформальної освіти на європейському 
рівні, є молодіжний відділ Ради Європи, тренерський пул Ради Європи та спеціалізовані ресурсні центри 
SALTO за підтримки Європейської комісії тощо.

У матеріалах, що містяться у Міжнародній стандартній класифікації освіти (МСК, 2011), яка розроблена 
та впроваджена за активної участі інституцій ЮНЕСКО, неформальна освіта трактується як форма та різно-
вид освіти, що є інституціолізованою, цілеспрямованою та спланованою окремою особистістю або органі-
зацією, яка забезпечує надання різноманітних освітніх послуг.

У нормативних освітніх документах Європейського Союзу, зокрема Рекомендаціях щодо визнання нефор-
мального та інформального навчання, неформальне навчання розуміється як різновид навчання, що реалізу-
ється у рамках планованої діяльності (визначення основних цілей навчання та його тривалості) з наявною 
певною формою підтримки учасників навчання у його процесі (Рекомендації Ради ЄС від 20 грудня 2012 р. 
щодо визнання неформального та інформального навчання, 2012).

Доступна документація Європейського центру розвитку професійної освіти (Cedefop) містить згадуван-
ня про неформальне навчання як форму навчання, що заздалегідь побудоване навколо певної діяльності, що 
не маркована у відкритій формі як навчання (відсутнє чітке завдання, тривалість, форма академічної під-
тримки), проте все одно містить визначений навчальний елемент, однак не завершується формалізованою 
сертифікацією (Неформальна освіта: поняття, сутність, засади (пам’ятка читачеві), 2017).

Меморандум безперервного навчання як керівний освітній документ ЄС трактує неформальну освіту 
як таку, що зазвичай не супроводжується видачею освітнього документа, здійснюється на базі навчаль-
них закладів та (або) громадських організацій, а також шляхом індивідуальних занять з репетитором або 
т’ютором (A Memorandum on Lifelong Learning, 2000).

Європейська комісія спільно з Радою Європи в межах втілення проекту «The EU-CoE youth partnership» 
розглядають неформальне навчання як цілеспрямоване та добровільне навчання, що має місце в різноманіт-
них ситуаціях та обставинах (несистематичні, з підтримкою куратору або без неї, за відсутності навчального 
плану, пристосована для певної цільової аудиторії), коли навчання та підготовка необов’язково є єдиним або 
провідним видом діяльності (The European Knowledge Centre for Youth Policy,2018).

Основна частина. Вищенаведені аспекти проблеми неформальної освіти та її реалізації у нашій країні, 
особливості її втілення у викладацькому та студентському середовищі, розуміння її значення та специфіки 
суб’єктами навчально-виховного процесу у сучасних вітчизняних вишах і зумовили вибір та формулювання 
теми дослідження «Неформальна освіта та сучасне українське студентство: структурно-змістові особливос-
ті усвідомлення».

Відповідно, метою нашого дослідження є послідовне, ґрунтовне та систематичне розкриття особливостей 
змісту, структури та функцій неформальної освіти як у генералізованому сенсі, так і по відношенню до 
сучасних реалій вітчизняного освітнього простору, представленість його специфіки у свідомості сучасного 
українського студентства. Відповідно, завданнями нашого дослідження є: 1) аналіз теоретико-методологічних 
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передумов розгортання неформальних освітніх формацій у вітчизняних вишах; 2) семантичний аналіз змісту, 
структури, форм та значення неформальної освіти з погляду сучасної студентської спільноти.

Матеріали і методи дослідження включають аналіз та синтез наявної теоретичної та методологічної 
бази, теоретичне моделювання функціональних та структурних особливостей явища, що вивчається; віль-
ний асоціативний експеримент стосовно конструкта «неформальна освіта» у студентському середовищі 
з подальшим контент-аналізом відповідей, кореляційний аналіз (співвіднесення обсягу відповідей-асоціа-
цій та успішності навчання), анкетування студентства з питань організації та значення неформальної освіти, 
наукова інтерпретація отриманих емпіричних результатів тощо. У ролі експериментальної вибірки висту-
пають студенти 1-5 років навчання рівня вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності «071 Облік 
та оподаткування» Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний універ-
ситет» загальною кількістю 50 осіб.

Результати та їх обговорення. З метою напрацювання вихідної теоретико-методологічної концепції 
сучасної неформальної освіти нами проведено стислий аналіз основних поглядів вітчизняних та закордон-
них дослідників цієї проблематики, на окремих положеннях нами зроблено наголос, оскільки надалі вони 
будуть вкрай важливими задля розуміння специфіки становлення та розвитку неформальних освітніх сис-
тем нашої країни.

І.В. Іванова пропонує розглядати неформальну освіту як важливу частину загальної системи освіти 
та як спеціальним чином організоване освітнє інтегративне середовище життєдіяльності суб’єктів освіт-
нього процесу, що являє собою різноманітні варіанти та можливість вільного свідомого вибору оптималь-
ної траєкторії власного розвитку особистості, що навчається, відповідно до її індивідуально-психологічних 
та освітніх потреб, та яке сприяє при цьому набуттю нею стійкої усвідомлюваної потреби у пізнанні та твор-
чості, максимальному саморозкриттю та самореалізації, особистісно-професійному самовизначенню тощо  
(Іванова, 2015: 180).

На думку І.В. Ковальова, безпосередня реалізація проектів неформальної освіти може відбуватися не 
тільки на базі навчальних установ та центрів (коледжів, університетів та інших закладів освіти), але й і за 
участю та на базі закладів культури та дозвілля (бібліотеки, музеї, будинки культури, дозвіллєві центри, 
коворкінг-центри тощо), оскільки неформальні освітні інституції представлені в тому числі соціально орієн-
тованими організаціями та установами або ж групами ініціативних громадян. Проте навіть на таких засадах 
досягнення значного соціального ефекту впровадження неформальної освіти дорослих можливе, на думку 
автора, за умови реалізації державних програм підтримки даної галузі (Ковальов, 2015: 80).

I. Folvarochnyi наголошує, що неформальна освіта дорослих повинна мати яскраво виражений соціаль-
ний вектор, що пов’язаний із проблемами профілактики різного роду захворювань, екологічної просвіти 
населення, розвитку національних культурних підходів і толерантності, ознайомлення та призвичаювання 
до європейських громадянських традицій у сфері вітчизняної освіти. Серед перспективних напрямів роз-
витку неформальної освіти дорослих автор вбачає обговорення стратегії освітньої політики в даній сфері 
та напрями її практичної реалізації, поширення та обробку статистичної інформації з даних питань, розроб-
ка методології та обґрунтування доречності використання провідного закордонного досвіду неформальної 
освіти, розробка правової бази неформальної освіти дорослих та механізмів її безпосередньої реалізації, 
оптимізація та модернізація її науково-методичного забезпечення тощо (Folvarochnyi, 2014: 75).

О. Лазоренко, аналізуючи європейську політику у сфері освіти дорослих як складової частини систе-
ми навчання (безперервного або протягом життя), додатково виділяє концепт ситуативної освіти дорослих 
як спорідненого до концепту неформального навчання дорослих; структуру пожиттєвої або безперервної 
освіти в Україні авторка описує таким чином: навчання у загальноосвітніх школах, в професійно-техніч-
них навчальних закладах, закладах вищої освіти, післядипломне навчання, навчання шляхом самоосвіти, 
навчання як перепідготовка, навчання шляхом підвищення кваліфікації, корпоративне навчання, професійне 
навчання безробітних громадян, неформальна освіта дорослих (власне неформальна та спонтанна) тощо 
(Лазоренко, 2011: 255).

І.С. Пічугіна обґрунтовує серйозний ресурсний потенціал сучасних видів освіти, що полягає у вико-
ристанні інформаційно-комунікаційних технологій для самоосвіти та саморозвитку дорослих, зокрема 
неформальної та інформальної освіти, та у підсумку створює для дорослої людини можливість здійснювати 
безперервну освіту впродовж життя, вкрай необхідну на сучасному етапі соціально-економічного розвитку 
суспільства (Пічугіна, 2015:172).

На думку О. Фучили, аналіз організаційних форм професійної освіти дорослих, перепідготовки громадян 
в умовах посткризового безробіття в сучасному європейському економічному просторі дає змогу стверджу-
вати, що як формальна, так і неформальна сфера освіти надає широкий спектр можливостей для навчання 
та перепідготовки громадян, особливо в умовах соціально-економічного функціонування іншомовних етніч-
них спільнот (надання оплачуваної відпустки у приватному секторі економіки для здобуття певної освіти, 
організація курсів для освоєння ремесла молоддю тощо) (Фучила, 2011: 194).

Спираючись на дані аспекти розуміння сутності неформальної освіти, особливості її реалізації в Украї-
ні та світі, в тому числі у контексті інтеграції нашої держави до світової спільноти, ми розробили відкриту 
дискусійну анкету, що стосується визначення неформальної освіти, її сутності, особливостей, можливос-
ті повсякденного використання, переваг та недоліків тощо. У разі, коли респонденти зазнавали певних 
труднощів, їм пропонувалося сформулювати відповідь у формі аналогії, порівняння або протиставлення, 
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що, з одного боку, дозволяло отримати певні уявлення про ступінь та якість представленості даного кон-
цепту у свідомості студентства, а з іншого боку, спрощувало саму процедуру відповідей. Це опитування 
у вигляді анкетування відбувалося у позааудиторний час, на добровільній основі, у теплій та невимушеній 
атмосфері.

Результати анкетування, окрім кількісного аналізу, були зведені нами у матрицю контент-аналізу, зго-
дом були виділені відповідні категорії, що суттєво спростило подальшу обробку результатів. Так, лише 
28 з 50 студентів (56%) чули про неформальну освіту, мають про неї певні відомості та можуть описати її 
сутність, проте доволі приблизно, ключовим елементом опису виступає її протиставлення формальній освіті 
та більш спрощене ставлення до освітнього документа, що підтверджує наявність такої освіти.

23 студенти (46%) зазначають із певними труднощами сферу застосування неформальної освіти, воло-
діють певними відомостями про її виникнення та історію її становлення в контексті того, що вона виникла, 
швидше за все, за кордоном та використовується громадськими організаціями та представниками етнічних 
та окремих релігійних спільнот у певних місцевостях.

Володіють деякою інформацією про переваги неформальної освіти 20 студентів (40%) респондентів, вка-
зуючи більшу мобільність неформальної освіти, що вона використовується там, де з деяких причин недо-
речно або неприпустимо користуватися звичайною, формальною освітою.

Впевнені у можливості використання неформальної освіти у формуванні власної фахової компетентності 
як майбутнього економіста шляхом неформальних освітніх інновацій 17 студентів (34%), вказуючи на сфери 
майбутньої економічної діяльності, яких майже не торкається освіта формального плану, проте припускаю-
чи таку можливість для неформальних освітніх технологій.

Нарешті, вбачають перспективи розвитку неформальної освіти у майбутньому, причому найближчому, 
13 студентів (26%), вважаючи, що подальша дебюрократизація системи освіти, підвищення її відкритості 
та демократичності, цифровізація освітнього процесу створюють необхідні передумови для її подальшого 
розвитку.

До того ж тільки 10 студентів (20%) студентів певною мірою хоча б раз у житті безпосередньо брали 
участь у неформальних освітніх проектах, хоча і зазначають епізодичний формат власної участі, низьку сис-
темність функціонування таких освітніх проектів, відсутність їх чіткої організаційно-правової моделі тощо.

Використана нами процедура кореляційного аналізу за Пірсоном для показників довжини словника поін-
формованості про неформальну освіту (це інтегральний показник, що складається з усіх вільних асоціацій 
при відповіді на кожне питання анкети) та показника успішності навчання (об’єктивний показник успіш-
ності студента у складанні екзаменаційних та залікових сесій за період навчання) дозволила встановити ста-
тистично достовірний позитивний зв’язок з коефіцієнтом кореляції 0,73 (p<0,01) між даними показниками.

Нами встановлено, що неформальна освіта на даному етапі розвитку системи освіти України ще не 
є остаточно визнаною, хоча і користується великою популярністю серед певних верств населення (особливо 
молоді та економічно активних людей середнього віку), її юридичний та організаційний статус ще є роз-
пливчастим, фінансова підтримка з боку держави практично відсутня, методологічна та методична підтрим-
ка з боку керівних органів освіти є занадто слабкою.

Відповідно, поінформованість вітчизняних студентів про неформальну освіту доволі низька, участь 
у них має випадковий характер, оскільки відсутня освітня політика держави в даній сфері. Проте українська 
студентська молодь все ж має певну інформацію про функціонування неформальних освітніх систем за кор-
доном, про їхню ефективність, зручність, перспективність в умовах глобального світу.

Дуже оптимістичним фактом виступає те, що неформальні освітні інновації більш глибоко усвідомлю-
ються та викликають більш схвальне ставлення академічно успішних та активних студентів, відмінників 
навчання, що беруть участь у науково-дослідній роботі, мають високу перспективу працевлаштування за 
фахом або вже працевлаштовані, що створює гарне підґрунтя у професійному середовищі для використання 
неформальної освіти.

Тож вважаємо, що неформальні освіта в Україні має всі перспективи стати в майбутньому усталеною 
та звичною формою функціонування освітнього середовища, що користується увагою з боку держави, діс-
тає юридичну, методичну, фінансово-економічну підтримку, сприяння подальшому визнанню та розвитку.

Висновки. За результатами нашого дослідження вважаємо за необхідне зазначити, що неформальну осві-
ту сьогодні у вітчизняних освітніх реаліях доречно розглядати як спеціально організований освітній простір 
навчально-професійної діяльності суб’єктів освітнього процесу, що являє собою широкий набір можли-
вих варіантів особистісного вдосконалення та передбачає можливість свідомого вільного вибору гнучкої 
та оптимальної траєкторії саморозвитку особистості, яка якомога повніше відповідає їхнім індивідуально-
психологічним та освітнім потребам, сприяючи при цьому становленню та розвитку стійкої усвідомлюваної 
особистісної потреби у пізнанні та креативності, максимальній самоактуалізації та самореалізації, особис-
тісно-професійному самоусвідомленню та самовизначенню.

Сучасне українське професійно орієнтоване студентство усвідомлює неформальну освіту у загальних 
рисах, має певну інформацію про її переваги та недоліки, історію її становлення, причини її виникнення, 
перспективність її використання у контексті демократизації, цифровізації системи вищої освіти. Академічно 
успішні та перспективні в плані кар’єри студенти оцінюють неформальну освіту переважно схвально, вба-
чаючи у найближчому майбутньому необхідність її просунення, інтенсифікації та популяризації, особливо 
у фаховому середовищі.
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Adnotacja. W artykule autorzy problematyzują i konceptualizują konstrukcje temporalno-spatialne w sztuce muzycznej. 
Identyfikują i uzasadniają historyczno-kulturową determinację czasoprzestrzennej specyfiki różnych etapów sztuki 
muzycznej XX w. na materiale twórczości I. Strawińskiego i A. Schnitke. Autorzy dochodzą do następujących wniosków. 1. 
I. Strawiński był jednym z pierwszych kompozytorów, który stworzył ideologicznie-paradygmatyczną i czasowo-przestrzenną 
różnorodność kultury XX w., odpowiednio realizując je w materii dźwiękowej swoich dzieł orkiestrowych za pomocą 
środków tematyczności, dramaturgii i orkiestracji. 2. Różnorodność stylu I. Strawińskiego jest sposobem na identyfikację 
typologicznych cech kultury jako systemu myślenia. 3. Twórczość A. Schnitke jest zasadniczo nowym wschodzącym 
zjawiskiem stylistycznym i kulturowym w kontekście kultury pluralistycznej, podkreślonej non-hierarchicznością znaków 
różnych kultur muzycznych w synchronizacji i diachronii. 4. Dla A. Schnittke właściwa jest wielość-równość istnienia 
różnych modeli czasu i przestrzeni jako wyrażone w materii sztuki muzycznej przeczucie istniejącej sytuacji kulturowej 
ponowoczesności pierwotnej paradygmatycznej wielości filozoficznych podstaw i destabilizacji orientacji aksjologicznych, 
a także najwyższej wyostrzonej ostrości problemów egzystencji Człowieka w świecie meta-muzyki i meta-kultury.
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Abstract. In the given article the authors rise the problem and conceptualize temporally-spatial constructs in musical 
art. They reveal and prove that temporally-spatial specifics of different stages of music art in XX century are historically 
and culturally determined, on the material of music of I. Stravinsky and A. Schnittke. The authors reach the following 
conclusions. 1. I. Stravinsky was among the first composers who recognized worldview, paradigmatic and temporally-
spatial diversity of the XX century culture and incarnated it in the texture of his orchestral works through thematic 
material, dramaturgy and orchestration. 2. Stylistic plurality of I. Stravinsky’s music is a way to reveal typological 
characteristics of culture as a system of thought. 3. Creative outcome of A. Schnittke is a completely new emergent style 
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and cultural phenomenon in the context of pluralistic culture, marked by being non-hierarchic regarding usage of signs 
of different musical cultures, whether it be in synchrony and diachrony. 4. A. Schnittke uses plurality-equality of different 
models of time and space as foreshadowing of characteristic for cultural state of post-modernity immanent paradigmatic 
plurality of worldview foundations and destabilization of axiological orientation, incarnated in the texture of music, as 
well as extremely acute problem of being of a Human in the world of meta-music and meta-culture.

Key words: I. Stravinsky, A. Schnittke, space, time, culture, musical art, paradigm.
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Аннотация. В статье авторы проблематизируют и концептуализируют темпорально-спатиальные конструк-
ты в музыкальном искусстве. Выявляют и обосновывают историко-культурную детерминированность простран-
ственно-временной специфики различных этапов музыкального искусства ХХ в. на материале творчества И. Стра-
винского и А. Шнитке. Авторы приходят к таким выводам. 1. И. Стравинский был одним из первых композиторов, 
осознавших мировоззренчески-парадигмальную и пространственно-временную множественность культуры  
ХХ в., адекватно воплотив их в звукоматерии своих оркестровых сочинений средствами тематизма, драматургии 
и оркестровки. 2. Стилевая разноликость И. Стравинского – способ выявления типологических характеристик 
культуры как системы мышления. 3. Творчество А. Шнитке является принципиально новым эмерджентным сти-
левым и культурным явлением в контексте плюралистической культуры, отмеченной нон-иерархичностью знаков 
различных музыкальных культур в синхронии и диахронии. 4. Для А. Шнитке показательна множественность-
равноправность бытия различных моделей времени и пространства как выраженное в материи музыкального 
искусства предвосхищение присущей культурной ситуации постсовременности изначальной парадигмальной 
множественности мировоззренческих основ и дестабилизации аксиологических ориентаций, а также предельной 
обостренной остроты проблем бытия Человека в мире мета-музыки и метакультуры.

Ключевые слова: И. Стравинский, А. Шнитке, пространство, время, культура, музыкальное искусство, 
парадигма.

Введение. Европейская культура Новейшего времени характеризуется отсутствием единой мировоз-
зренческой парадигмы и единой концепции времени-пространства, соответствующей такой культуре как 
системе мышления. Предшествующая соотнесенность моделей времени и пространства с определенной 
историко-культурной эпохой сменилась принципиальной множественностью взглядов на мир и сосуще-
ствованием в синхронии культуры различных типов пространственно-временных отношений, детерминиро-
ванными научно-техническим прогрессом и научными открытиями, в частности теорией относительности  
А. Эйнштейна и Н. Бора (Аркадьев, 1992; Герасимова-Персидская, 2012). Результатом научных открытий 
начала ХХ в. становится новый образ Вселенной, предполагающий многоаспектное разновекторное позна-
ние, а также новые представления о материи, времени и пространстве.

Мировоззренческий плюрализм как основа и принцип бытия европейской культуры ХХ в. обусловливает 
отсутствие единой устойчивой аксиологической системы, которая, как и концепция времени-пространства, 
имела исторический характер, отвечая типологическим характеристикам соответствующего исторического 
этапа развития культуры. В системе художественной культуры, в частности в музыкальном искусстве, след-
ствием и проявлением мировоззренчески-парадигмальной и пространственно-временной множественности 
является сосуществование различных художественных доминант и совмещение в границах одного эсте-
тического феномена признаков различных стилей, жанров, систем музыкального мышления, стилистико-
языковых средств. Особо следует подчеркнуть и формирование различными способами, методами разных 
техник новой звуковой материи, что является «ответом» музыки на изменение ощущения материи, времени 
и пространства в окружающем человека мире.

Основная часть. Проекция культурного сознания эпохи и пространственно-временных отношений на 
логику организации художественного целого является актуальной проблемой современного музыкознания, 
не исчерпанной в существующих в настоящий момент научных работах, что обусловливает актуальность 
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статьи. Ее целью является проблематизация и концептуализация темпорально-спатиальных конструктов 
в музыкальном искусстве. Задания состоят в выявлении и обосновании историко-культурной детерминиро-
ванности пространственно-временной специфики различных этапов музыкального искусства ХХ в.

Материал и методы исследования. В качестве материала работы избрано творчество И. Стравинско-
го и А. Шнитке как репрезентативное отражение парадигмальной множественности и пространственно-
временных трансформаций, характеризующих культуру Новейшего времени. И. Стравинский справедливо 
относится к новаторам первой половины столетия, чьи открытия в жанровой, языковой и оркестровой сфе-
рах во многом определили пути развития музыки в ХХ в. Его «знаковые», поворотные для истории музы-
ки произведения («Петрушка» и «Весна священная») наряду с атональными опусами композиторов Новой 
венской школы ознаменовали слом, после которого эволюционная линия развития европейской музыки 
кардинально поменяла свое направление. Творчество А. Шнитке, органично вписываясь во вторую полови-
ну ХХ в., также явило своеобразный перелом в осмыслении сущности времени и пространства. Отражен-
ный в полистилистике на композиционно-технологическом, жанровом, лексическом, тембровом уровнях, 
он имел результатом новое стилевое качество, связанное с утверждением новых моделей темпоральности 
и спатиальности – ответов музыкального искусства на неоднозначный процесс формирования новой миро-
воззренческой парадигмы.

В статье использованы такие методы: исторический, позволяющий охватить историю музыкального 
искусства ХХ в.; культурологический, дающий возможность исследования специфики музыкального време-
ни и пространства в контексте динамики изменений парадигмальных мировоззренческих основ и представ-
ляющий культуру ХХ в. как специфический тип мышления; функциональный, раскрывающий взаимосвязь 
между культурой и музыкальным искусством как особой языковой реальностью; системный, рассматрива-
ющий влияние парадигмальной множественности и различных пространственно-временных представлений 
на организацию художественной целостности на различных уровнях (стилевом, жанровом, стилистически-
языковом); компаративный, позволяющий провести сравнительную характеристику творчества композито-
ров, принадлежащих различным этапам музыкального искусства ХХ в.

Обзор публикаций. Проблема связи между культурой как особым типом мышления и искусством (про-
изведениями искусства) как особым языком, коммуникативной системой, отражающей и воплощающей 
типологические черты определенного типа культуры, изучается в работах по семиотике М. Лотмана (Лот-
ман, 1992), У. Эко (Еко, 2004). Такая проблема освещается и в философских работах, в частности в трудах 
М. Кагана (Каган, 2018).

Многоаспектное и разновекторное изучение проблемы времени и пространства в музыке ХХ в. являет-
ся актуальной темой многих работ, как общетеоретических, так и узко направленных либо посвященных 
решению такой проблемы в отношении творчества конкретного композитора (Аркадьев, 1992; Герасимова-
Персидская, 2012; Холопова, 1971). Ситуация аксиологического слома начала ХХ в. актуализирует вопросы 
времени и пространства и в творчестве И. Стравинского. По-видимому, сам композитор осознавал остро-
ту пространственно-временных отношений, осмысливая их в контексте бесед и размышлений (Стравин-
ский) и в способах организации музыкальной композиции. Среди работ, в которых под разным углом зрения 
освещается проблема времени и пространства в музыке И. Стравинского, следует назвать труды Т. Адорно 
(Адорно, 2001), М. Друскина (Друскин, 1982), А. Макиной (Макина, 2010), В. Холоповой (Холопова, 1971).

Отмеченная дискуссионностью динамика исследования творческого мира А. Шнитке, репрезентиро-
ванная, в частности, работами А. Ивашкина (Ивашкин, 2016), С. Савенко (Савенко, 1991), В. Холоповой 
и Е. Чигаревой (Холопова, Чигарева, 1990), демонстрирует постепенный отход от определенной музыковед-
чески герметической языково-стилевой доминанты и формирование концептуального, культурологически 
ориентированного вектора постижения специфики творчества художника в связи с культурными процес-
сами современности, нашедшего отражение, в том числе в исследовании О. Уманец (Уманець, 1998). Вме-
сте с тем проблематика времени и пространства в ее парадигмальной детерминированности в творчестве 
А. Шнитке может быть обозначена как частично заполненная исследовательская лакуна, что актуализирует 
проблематику статьи.

Результаты и их обсуждение. Смена культурной парадигмы в начале ХХ в. и отсутствие единства миро-
воззренческого модуса коррелируют с кризисными явлениями в музыкальном искусстве, которые проявля-
ются в стилевом переломе – в возможности совмещения в единовременье культуры стилей и направлений, 
репрезентирующих разные, порой противоречивые эстетико-художественные позиции, различные взгляды 
на мир. В свою очередь стилевая многоликость художественной культуры первой половины ХХ в. порож-
дает в музыкальном искусстве разноликость стилистически-языковую и технологическую. Время единого 
классико-романтического музыкального языка как системы правил построения музыкальной речи остается 
в прошлом. Культурная ситуация начала столетия порождает знаковые фигуры, творчество которых в пол-
ной мере отражает ее неоднородную, разноликую сущность. К таковым относится И. Стравинский – компо-
зитор, чей творческий облик предстает как сумма стилей. В научной литературе принято выделять русский, 
связанный с неофольклоризмом, неоклассицистский и поздний стили в творчестве композитора, тем самым 
констатируется стилевая множественность творчества И. Стравинского. Между тем смена им стилевых 
ориентиров на протяжении длительного творческого пути осмысливается исследователями, как правило, 
с позиции поиска объединяющего начала, тех «универсалий» (Савенко, 2001), которые, выступая констан-
тами на разных уровнях творчества, позволяют композитору оставаться равным самому себе. Выявление 
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«универсалий», пронизывающих творчество, дает основание рассматривать стиль композитора как целост-
ность, а отдельные его этапы – как вехи эволюции, которые обобщают опыт предшествующих периодов 
в жанровом, языковом и технологическом аспектах.

Однако генезис такой стилевой множественности остается в исследованиях не выявленным, что прово-
цирует выдвинуть такую гипотезу. По нашему мнению, первопричиной стилевых поворотов в творчестве 
И. Стравинского есть парадигмальная множественность Новоевропейской культуры ХХ в. Стилевая раз-
ноликость композитора – способ выявления типологических характеристик культуры как системы мышле-
ния. Тем самым творчество И. Стравинского – воплощение сущностных свойств культуры-контекста. Это 
позволяет с полным правом называть композитора художником, творчество которого адекватно отвечает 
духу своего времени.

В связи с этим выработанный композитором метод работы по стилевым и стилистическим моделям 
(Савенко, 1977; 2001), явно обнаруживающим свою действенность в неоклассицистский период, позволяет 
ему проникнуть в закономерности пространственно-временной организации избранного первоисточника 
и в той или иной мере воссоздать его в своей композиции. М. Друскин отмечает: «Его (И. Стравинского – 
А. С., О. У.) не занимают такие категории, как дух, атмосфера, колорит или какие-либо реалии прошлого 
<…>. Его интересуют разные модели потому, что в них использованы различные возможности организации 
материала, различные структурные принципы» (Друскин, 1982: 93). Мы полагаем, что различные струк-
турные принципы моделей проявляются у композитора посредством моделирования различного ощущения 
времени и пространства.

В ранних произведениях И. Стравинского, в частности в его русских балетах, встречаются явления 
наслоения, совмещения различных пространств, зрительных планов. На такую особенность указывает 
М. Друскин, приводя слова самого композитора о симультанности фрагментов разговоров, отдельных слов 
в «Свадебке» (Друскин, 1982: 151). Исследователь отмечает: «В качестве аналога Стравинский называл 
спектакли старинного японского театра Кабуки, где совмещались события, которые в реальной обыденной 
жизни протекают разновременно» (Друскин, 1982: 151). Мы в свою очередь отметим, что работа в балет-
ном жанре, а именно эстетика театрального сценического пространства, для которого характерным является 
многофигурность и одновременное совмещение различных плоскостей (пространств), эстетика театраль-
ного движения оказали существенное влияние на формирование нового ощущения времени и пространства 
в музыке И. Стравинского.

В «Свадебке» ситуация совмещения планов, времен и пространств создавалась и выводилась на поверх-
ность структуры благодаря работе композитора со словом. В музыкальной композиции, имеющей в своей 
основе определенный сюжет, каковой является балет, лишенной, однако, вербальной текстовой составляю-
щей, задача создания сложно организованного времени и пространства целиком ложится на музыку. А так 
как музыка есть искусство, разворачивающееся во времени, то для создания многопланового пространства 
композитор находит новаторские средства, прежде всего в сфере тематическо-драматургической организа-
ции и оркестровке. Последовательное развертывание, раскладка многосоставного одномоментного целого 
осуществляется И. Стравинским при помощи обнаруженного нами принципа многофигурности (Савчен-
ко, 2019) в тематизме и оркестровке, который способствует созданию максимально событийного, плотного 
времени, а на макросинтаксическом уровне – созданию контрастов. По вертикали многофигурность про-
является в совмещении фигур в разных пластах оркестровой фактуры по принципу комплементарности. 
Это формирует сложно организованное пространство, в котором взаимосвязанные элементы имеют четко 
очерченную тематическую и тембровую характеристичность.

Фигуру в оркестровой фактуре мы трактуем как выделенную интонационно-ритмически и темброво фор-
мулу, которая повторяется без изменений (остинатно) или вариантно. Степень ее индивидуализированности 
простирается от ярко выразительной до мало характерной. Фигура является единицей оркестровой ткани.

Принцип многофигурности – специфически музыкальный способ воплощения сложной многосостав-
ности окружающего мира, которая охватывается с разных зрительных позиций и в разных плоскостях либо 
фрагментарно с одной точки зрения в быстром темпоритме. Собственно, таким образом в музыке И. Стра-
винского происходит «перетекание» пространства во время, вопреки полемическому мнению Т. Адорно об 
уничтожении в музыке И. Стравинского времени (Адорно, 2001).

Подтверждением интереса композитора к линейному развертыванию времени являются неоклассицист-
ские произведения, в которых композитор воссоздает организацию времени, присущую классицистским 
работам, а именно имитирует континуальное время, пронизывающее нацеленным вектором музыкальную 
композицию. Средством моделирования такого времени становится долгая, развернутая мелодия. На соз-
дание мелодии такого типа в произведениях неоклассического периода указывает С. Савенко, подчеркивая, 
что композитор в технике работы с тематизмом сохраняет наработанные в предыдущий период творчества 
приемы, в частности технику мотивной вариантности (Савенко, 2001: 203). На смену сложносоставному, 
пестрому пространству ранних балетов приходит пространство более однородное. Например, в балете 
«Аполлон Мусагет» это достигается при помощи тембровой монохромности оркестровой ткани, так как 
произведение написано для струнного оркестра.

В силу того, что стиль И. Стравинского характеризуется сохранением «универсалий» (Савенко, 2001), 
обеспечивающих его единство, на уровне организации оркестровой фактуры к стабильным моментам отно-
сится выявленный нами принцип многофигурности, который, действуя в модифицированном виде в нео-
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классицистских произведениях, обнаруживает иллюзорность смоделированной континуальности времени 
и сообщает музыкальному процессу дискретность.

Многие исследователи отмечают принципиально новаторский подход И. Стравинского к трактовке жан-
ра. Приведем высказывание С. Савенко: «Жанровая заданность существовала для Стравинского, пожалуй, 
только в ранний период творчества: в балетах, включая Весну священную, опере Соловей, камерных произве-
дениях. Начиная же со швейцарских лет, жанр, даже внешне обозначенный как традиционный, каждый раз 
сочинялся заново» (Савенко, 2001: 153). Такое отношение композитора к жанру, которое определяется как 
принципиальное жанротворчество, также, по нашему мнению, является следствием и отражением в системе 
музыкального искусства парадигмальной множественности культуры ХХ в. Жанр, воплощающий опреде-
ленный мировоззренческий модус, в классико-романтической традиции репрезентировал строго фиксиро-
ванный во времени и пространстве взгляд на мир. Размывание жанровых границ, тяготение к жанровым 
гибридам в творчестве композитора свидетельствует о возможном пространственно-симультанном совме-
щении множества точек зрения в границах одного произведения.

На границе картин мира и аксиосфер постмодернизма и постсовременности одним из отражений кар-
динального и тотального размывания-нивелирования ранее существующих и определяющих логику музы-
кального мышления жанровых, структурно-композиционных, семантических границ явилось творчество 
А. Шнитке. Апробируя в 1960-х гг. в «Серенаде для скрипки, кларнета, контрабаса, фортепиано и ударных», 
«Второй сонате для скрипки и фортепиано» принцип коллажности, композитор не только синтезировал 
в единовременности разноуровневые конструкты художественной рефлексии. Парадоксальное (в деклара-
тивно идеологизированных параметрах культуры советского времени) сосуществование-«столкновение» 
в рамках одного художественного целого барочного мышления, концентрированно воплощенного в моно-
грамме BACH и аллюзиях хоральности, серийности, сериальности, джазовой импровизационности, атри-
бутивных черт массовой танцевальной музыки ознаменовало окончательный выход за границы ранее четко 
определяемых в рамках господствующих историко-культурных стилей параметров музыкального мышле-
ния и радикальную новизну темпорально-спатиальных измерений музыкального искусства.

Декларированные концептуальными основаниями полистилистики композитора, имеющие основанием 
репрезентацию знаков, квазицитат, аллюзий различных историко-культурных эпох (в частности в Первой 
и Второй симфониях) не как мемориальных аллюзий, а как сегментов единого целого, смысловых кон-
структов мета-музыки в метакультуре, они имели своей смысловой основой не только и не столько создание 
новых стилевых основ. Раздвижение-нивелирование стилевых границ как центробежная тенденция, потен-
циально создающая основания для тотальной деструкции сущности стиля как сформированного, атрибутив-
ного качества личностного художественного осмысления мира, и обобщение стилей в творчестве А. Шнит-
ке имело мощный мировоззренческий компенсаторный механизм, центростремительную направленность, 
обращенность к кардинальным проблемам бытия человека в мире культуры.

Их острота в полной мере выразилась в аккумуляции во Второй симфонии культурного – музыкального – 
опыта человечества как нерасторжимой целостности. Равноправными составляющими частями новой, инте-
гративной картины мира в произведении становятся различные в своей историко-культурной принадлежности 
темпорально-спатиальные маркеры – жанровые показатели мессы, григорианский хорал, аллюзии джазовой 
импровизации, специфические приемы игры на электроинструментах. Отрицая континуальность темпорально-
го компонента музыкального целого, их различные сочетания вместе с тем формировали и новую сюжетность, 
основанную не на последовательности событий, а на специфически смыслово взаимодетерминирующих сочета-
ниях, каждый раз создающих новую спатиальность – пространство проблематизации духовных поисков.

Иные алгоритмы оперирования пространством и временем составляют сущность философской концепции 
Третьей симфонии. Исследователями отмечена уникальность концепции произведения, обусловленная его осно-
ванностью на «нескольких десятках тем-монограмм и квазицитат, символизирующих поистине великую исто-
рию австро-немецкой музыки» (Холопова, Чигарева, 1990: 172–173). Однако помимо тенденции личностной 
конкретизации пространственно-временных параметров, проявляющейся в кодировании в музыкальном тексте 
имен 33 выдающихся композиторов (от барокко до современности, от И.С. Баха до К. Штокхаузена), симфония 
отражает и тенденцию предельно философского обобщения пространства-времен, апеллируя на уровне «шифра» 
к базовым конструктам духовного мира человечества, имеющим вневременной и внепространственный харак-
тер, – земле, злу, церкви. Слияние при этом персонального и внеличностного модусов времени и пространства 
в шифре Topmaskierche (церкви, с которой связана большая часть жизни И.С. Баха), как и опора музыкального 
языка симфонии на обертоновый звукоряд, являются подчиненным генеральной философской идее – репрезен-
тации вневременной и внепространственной значимости сферы сакральных ценностей как необходимой основы 
духовности Человека и человечества, отправного и конечного пункта их духовных поисков.

Предельная по своей остроте модуляция творческих поисков из технически-стилевой сферы музыкаль-
ного искусства в плоскость проблем философского, общечеловеческого масштаба, неразрывно связанная 
с проблематизацией осмысления сущности и специфики темпорально-спатиального компонента музыкаль-
ного мышления, нашла концентрированное выражение в кантате «История доктора Иоганна Фауста». Соз-
данная на основе эквиритмического перевода В. Шнитке 2-х глав из «Народной книги» И. Шписа (1587 г.), 
кантата связала в единое целое пространственно-временные параметры бытия Человека от Реформации до 
границы постмодерна-постсовременности – эпох, отмеченных исключительной проблематичностью осмыс-
ления аксиосфер личности.
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Слагая в комплементарной целостности семиосферу кантаты, соотносясь на уровне текста произведения с раз-
личными парадигмами музыкального мышления, разноуровневые знаки (архитектонические, стилевые, жанровые, 
лексические, тембровые, фактурные, ритмические) стали маркерами апелляции А. Шнитке к множественности 
историко-культурно детерминированных моделей осмысления времени, пространства и образа Человека. Значи-
тельно проблематизируя вопрос соотношения уровней текст-контекст в кантате «История доктора Иоганна Фауста», 
плюралистичность пространственно-временного аспекта произведения на уровне концепции отражала тенденцию 
аккумулирования маркеров культур в диахронии и синхронии и концептуальную сущность уникального хронотопа 
Культуры как многомерного семиотического пространства. Такой статус хронотопа произведения подтверждается 
соответствием его характеристик декларированным Ю. Лотманом атрибутивным качествам семиотического про-
странства – смысловой нагруженности отношений минимально значимых знаков, разнообразием их взаимосвязей, 
создающим синхронно и хронологически многообъемный смысл (Лотман, 1992: 26–267).

Уникальность хронотопа кантаты А. Шнитке обусловлена прежде всего сочетанием в ней различных 
моделей осмысления пространства и времени. В архитектонике кантаты это нашло выражение в сочетании 
концентричности, трехчастности, номерной структуры, скрепленных принципом сквозного развития тема-
тизма. Стилевая и жанровая многомерность-микстовость кантаты явились результатом единовременности 
функционирования различных миров художественной рефлексии – светского и сакрального, академическо-
го и массово-популярного, вокально-инструментального и инструментального музыкального мышления, 
а также полифонического, гомофонно-гармонического мышления и серийности, являющих собой музы-
кальные эквиваленты различных историко-культурных эпох. На мезо-уровне принципиальная темпораль-
но-спатиальная плюралистичность обнаруживается в свободном оперировании чертами оперы, симфонии, 
оратории и пассионов, собственно кантаты, на микроуровне – знаками (интонационными, ритмическими, 
фактурными) дуэта согласия, арии, вальса, танго, хоральности, а также риторическими фигурами.

Стилевую ауру кантаты образуют конкретно и опосредованно воплощенные черты полифонического, 
гомофонно-гармонического мышления и серийности (в образе Фауста). На уровне тембра атрибутами раз-
личных моделей пространства и времени в произведении служат чембало (олицетворение доклассической 
оперной традиции), орган (атрибут средневекового сакрального музыкального искусства), фортепиано 
(как носитель светского, романтического начала), саксофон-бас (как маркер современной неакадемической 
музыкальной культуры). Разноуровневость привлекаемых в качестве носителей-концентратов смысла зна-
ков позволяет утверждать характерную для темпорально-спатиальной специфики творчества композитора 
нон-иерархичность, потенциальную равноправность элементов и целостности.

Хронотопическая многомерность, комбинаторность и нон-иерархичность вариативно избираемых компо-
зитором конкретных маркеров историко-культурных эпох в кантате обусловила наложение различных логик 
развития музыкальной мысли. С одной стороны, сюжетика произведения предполагала значимость линей-
ной логики и процессуальной векторности времени. С другой стороны, бытие персонажей в интегративном 
мире культуры как целостности во многообразии и специфическая направленность их концептуальной эво-
люции, связанной с кардинальной сменой этической сущности, актуализировала поиск соответствующего 
нелинейного алгоритма их развития. Семантические поля Фауста и этических антагонистов – обобщенных 
образов Добра и Зла – подвергаются действию логики семантической редукции (репрезентации целого его 
компонентом), а также логики подмены и пересемантизации, отрицающей линейную процессуальность 
духовных поисков и утверждающей первичную этическую амбивалентность личности.

Резонируя с этической лабильностью Человека в ситуации аксиологической ревизии постсовременности 
и нивелирования духовных ценностей вследствие тотальной культурной агрессии китча, мультикультур-
ность и стереофоничность пространственно-временной организации кантаты «История доктора Иоганна 
Фауста» имеет своей основой пророческую антиципацию тотального раздвижения границ существова-
ния и самореализации личности в сфере транскультуры и перцептуально адресованную проблематизацию 
нахождения новых духовных опор в новом культурном времени и пространстве.

Выводы. В музыкальном искусстве ХХ в. И. Стравинский был одним из первых композиторов, кто на 
уровне художественного мышления осознал сложную парадигмальную множественность современного мира 
и принципиальную множественность пространственно-временных отношений, адекватно воплотив их в зву-
коматерии своих оркестровых сочинений посредством работы с тематизмом, средствами драматургии и орке-
стровки. Стилевая и стилистическая разноликость творчества И. Стравинского в синхронии тем самым может 
быть интерпретирована как проекция особенностей европейского культурного мышления первой половины 
ХХ в. При этом в диахронии наблюдается апробация и в конечном итоге равноправное сосуществование раз-
личных моделей времени и пространства, что открывает путь в музыку второй половины ХХ ст.

В свою очередь репрезентация культуры как целостности, отмеченной плюрализмом и нон-
иерархичностью знаков различных музыкальных культур в синхронии и диахронии, позволяет позициони-
ровать творчество А. Шнитке, в частности кантату «История доктора Иоганна Фауста», как принципиально 
новое эмерджентное стилевое – и шире – культурное явление. Показательная для него множественность-
равноправность бытия различных моделей времени и пространства – выраженные в материи музыкального 
искусства прогностическое предвосхищение присущей культурной ситуации постсовременности не только 
изначальной парадигмальной множественности мировоззренческих основ и дестабилизации аксиологи-
ческих ориентаций, но и предельной обостренной остроты проблем бытия Человека в мире мета-музыки 
и метакультуры.
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Adnotacja: w artykule dokonano analizy różnych trendów w pianistycznej edukacji muzycznej dzieci, analizy zalet i 
wad podstawowych podejść. Na podstawie przeprowadzonej analizy zbudowano algorytm aktywacji i włączenia różnych 
aspektów pamięci zawodowej do codziennego użytku początkującego muzyka-wykonawcy. Zaproponowana w artykule 
sekwencja budowania pewnych umiejętności mnemonicznych obejmuje nie tylko tworzenie wirtuozowskiej umiejętności 
grania bez nut, ale także szybkie odczytywanie tekstury i stabilne przechowywanie jej w pamięci przez długi czas. System 
ten ma na celu zapewnienie zaostrzenia prezentacji słuchowych, innymi słowy – wypracowanie przedsłuchania, jako 
reżyserskiej podstawowej podstawy muzykowania, ponadto ma na celu pielęgnowanie aktywności emocjonalnej muzyka, 
gdzie ponownie emocja nie jest biernym wytwórem wykonania muzycznego, ale jego założeniem. Na stworzoną w ten 
sposób podstawą nakłada się pracę nad wyjaśnieniem i wprowadzeniem do świadomości dziecka zasady konstruktywno-
logicznego postrzegania tekstu – to znaczy wypracowanie świadomej zabawy i logicznego przemyślenia elementów 
faktury. Ważne jest, aby pamiętać, że taki system jest najmniej ukierunkowany na musztrę i ilościowe kryterium zajęć: w 
wyniku przedstawionego algorytmu powstaje połączenie różnych aspektów pamięci zawodowej, co zapewnia najwyższą 
ergonomię pracy za narzędziem.

Słowa kluczowe: pamięć emocjonalna, pamięć słuchowa, pamięć kinestetyczna, pamięć wzrokowa, pamięć 
konstruktywno-logiczna, gra świadoma, ergonomia pracy pianisty, przedsłuchanie.
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Abstract. The article examines various trends in children’s pianistic music education, analyses the advantages 
and disadvantages of the main approaches. On the basis of the analysis, an algorithm of activating various aspects 
of the professional memory of a young musician-performer has been built. The sequence of building up certain 
mnemonic skills proposed in the article, assumes not only the formation of a virtuoso ability to perform without a score, 
but also read the musical text as quickly as possible and keep it in memory as long as possible. This system is designed 
to provide a perfecting of auditory representations, in other words, to develop pre-hearing as the director’s fundamental 
principle of making music, further, it is aimed at fostering the emotional activity of a musician, where, again, emotion 
is not a passive product of musical performance, but its prerequisite. The process of explaining and introducing into 
the child’s consciousness the principles of constructive-logical perception of the text is layered on the basis created in 
this way - that is, the development of a conscious performing and logical thinking over the elements of texture. It is 
important to note that such a system is least of all aimed at drilling and a quantitative criteria for training: as a result 
of the presented algorithm, the certain combination of various aspects of professional memory is born, which provides 
the highest ergonomics of working on the piano.

Key words: emotional memory, auditory memory, kinesthetic memory, visual memory, constructive-logical memory, 
conscious play, ergonomics of the pianist’s work, pre-hearing.
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Аннотация. В статье рассмотрены различные тенденции детского пианистического музыкального образова-
ния, разобраны достоинства и недостатки основных подходов. На базе проведенного анализа выстроен алгоритм 
активации и включения различных аспектов профессиональной памяти в обиход начинающего музыканта-испол-
нителя. Предложенная в статье последовательность наращивания определенных мнемонических навыков пред-
полагает не только формирование виртуозного умения играть без нот, но также максимально быстро считывать 
фактуру и стабильно долго сохранять её в памяти. Эта система призвана обеспечить обостренность слуховых 
представлений, иными словами – выработать предслышание, как режиссерскую первооснову музицирования, 
далее, она направлена на воспитание эмоциональной активности музыканта, где, опять-таки, эмоция выступает 
не пассивным порождением музыкального исполнительства, а его предпосылкой. На созданную таким образом 
основу наслаивается работа по объяснению и внедрению в сознание ребенка принципов конструктивно-логиче-
ского восприятия текста – то есть выработка осознанной игры и логического продумывания элементов фактуры. 
Важно отметить, что такая система менее всего направлена на муштру и количественный критерий занятий: 
в итоге представленного алгоритма рождается та сцепка различных граней профессиональной памяти, которая 
обеспечивает наивысшую эргономичность работы за инструментом.

Ключевые слова: эмоциональная память, слуховая память, кинестетическая память, зрительная память, кон-
структивно-логическая память, осознанная игра, эргономичность работы пианиста, предслышание.

Введение. Профессиональная память музыканта-исполнителя – одно из ключевых явлений, пронизывающих 
всю деятельность музыканта, начиная с момента определения у него музыкальных способностей или задатков. 
И действительно, «в профессиональной работе музыкальный слух в различных своих аспектах, чувство ритма, 
двигательные способности реализуются в прямой зависимости от качества запоминания, освоения, воспроиз-
ведения и сохранения музыкантом-исполнителем звуковой, ритмической и моторной информации. При этом 
музыкальная память не является вспомогательным звеном по отношению к другим специальным способностям. 
Напротив, взаимодействие и сцепка видов музыкального слуха, чувства музыкального ритма, двигательных воз-
можностей музыканта-исполнителя с музыкальной памятью обнаруживает себя в двусторонней подчиненности» 
(Сапсович, 2019: 189–190). Сознательно, или, как часто бывает, бессознательно, педагог начинает развивать про-
фессиональную память своего подопечного с первых же уроков музыки. От правильности алгоритма «вклю-
чения» в обиход маленького музыканта различных аспектов профессиональной памяти, в значительной мере 
зависит уровень успешности его профессиональной деятельности во «взрослом» будущем. Речь здесь, конеч-
но же, далеко не только об умении выучивать наизусть, воспроизводить по памяти и «удерживать в пальцах» 
на как можно более долгий срок музыкальный текст. Профессиональная память прямо влияет на возможности 
выстраивания самобытной интерпретации, на богатство звукоизвлечения, на тембро-динамические возможно-
сти исполнения, уровень виртуозности, умение себя слушать и слышать, анализировать и конструктивно рабо-
тать над собственным мастерством. Это многосоставной феномен, различные аспекты которого подразделяются 
на взаимозависимые грани: есть физический уровень восприятия, освоения и дальнейшего сохранения текста, 
охватывающий слуховой, зрительный и кинестетический аспекты, где зрительный охватывает нотную графику 
и топографию клавиатуры, кинестетический, в свою очередь, распадается на тактильную и моторную составля-
ющие. Есть уровень, отвечающий за рацио и воплощающийся на конструктивно–логическом уровне «сживания» 
с музыкальной фактурой, наконец, важнейший уровень памяти служит выстраиванию образно–семантического 
сценария и включает в работу эмоциональную память музыканта.

Основная часть. Цель исследования – определить очередность включения в обиход музыканта-испол-
нителя различных аспектов профессиональной памяти на начальном этапе обучения. Обосновать предло-
женную последовательность.

Задание исследования – обрисовать различные рычаги активации и прививания аспектов профессио-
нальной памяти в сознании начинающего пианиста. Выявить достоинства и недостатки этих методов.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования стали положения и воспоминания о 
таких выдающихся музыкантах, педагогах, исполнителях и методистах, как Л. Моцарт, Ф. Вик, К.А. Мар-
тинсен, А.Д. Атоболевская, Г.Г. Нейгауз, Л.А. Баренбойм, К. Леймер, В. Гизекинг, а также наш личный прак-
тический опыт работы и наблюдения за процессом детского музыкального обучения. Методы исследования 
включают компаративный анализ, а также заключаются в системном подходе к работе начинающего пиа-
ниста над элементами мастерства, специальное внимание уделяется вычленению этапов технологического 
процесса освоения и запоминания музыкальной ткани.



60

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

Результаты и их обсуждение. В отношении обучения на «нулевом» уровне, с которого и начинается  
(с разной степенью правильности и эргономичности) развитие профессиональной памяти музыканта, – 
в методике преподавания сформировались в XX веке (и не потеряли своей актуальности и по сей день) три 
основных направления начальной стадии детского музыкального образования.

Первое направление отталкивается от овладения сведениями, необходимыми для прочтения нотной 
записи. Здесь же во главе угла стоит процесс приобретения фортепианно-технических навыков и их автома-
тизация. Пока ребенок все это не освоит, дорога, ведущая к музыке, частично, а иной раз и полностью, пере-
крывается. Весьма критично об этой тенденции писал в своей книге «Путь к музицированию» Л.А. Барен-
бойм, резюмируя: «заложить прочный фундамент техники и грамотности <…> все остальное приложится 
и может быть пока предоставлено самотеку» (Баренбойм, 1976).

Второе направление основным вектором выбирает слуховое воспитание, формирование музыкального 
слуха. Адепты такой тенденции, не умоляя значения грамотности и развития технической оснастки пиани-
ста, ставят эти параметры, всё же, на второе место, причем не только по сути, но и буквально по времени 
освоения: сперва идет обучение музыкально-слуховому анализу, и лишь потом – обращение к теоретиче-
ским и техническим аспектам познания музыкальной ткани.

Третье направление главенствующим стержнем фортепианно-педагогической работы обнаруживает вос-
питание личности ребенка, путем развития его творческих способностей и для творческого овладения музы-
кой и фортепианной игрой.

Первое, как видно, начинает со вкладывания в «сундучок памяти» маленького музыканта конструктив-
ных (или теоретических) элементов прочтения-восприятия музыкального текста для дальнейшего его вос-
произведения: на каких линейках нотного стана располагаются соответствующие ноты, в чем разница рас-
познавания нот в скрипичном/басовом ключе, как эти ноты тут же найти на клавиатуре (примечательно, 
что первичным тут оказывается именно понятие «ноты», а не «звука»!), как читается и просчитывается 
ритм, метр, размер. Тут же прививаются и активируются определённые элементы тактильной и моторной 
памяти – ставится, «вылепливается» рука. Любые попытки сыграть что-либо без учёта всего этого спектра 
музыкальной и достаточно сложной для ребенка науки пресекаются на корню. Несмотря на то, что многие 
выдающиеся педагоги выступали с активной критикой такого подхода, при всей декларативности того, что 
это не есть истина, практика показывает, что именно таким методом пользовались и пользуются по сей день 
педагоги класса рояля в своем абсолютном большинстве. Одним из наиболее ярких рефлексивных очерков 
о том, сколь противоестественным для ребенка является такой путь «в музыку», сегодня остается авто-
биографический, ретроспективный психоанализ, предпринятый М.И. Цветаевой в её произведении «Мать 
и музыка». Вот небольшая выдержка из него: «нотно-клавишный процесс настолько сложнее буквенно-
голосового, насколько сложнее сам клавиш – собственного голоса. <…> если между мной и клавиатурой 
вставали - ноты, то между нотой и мной – вставала клавиатура, постоянно теряемая – из-за нотного листа. 
Не говоря уже о простом очевидном смысле читаемого слова и вполне-гадательном смысле играемого такта. 
Читая, перевожу на смысл, играя, перевожу на звук, который, в свою очередь, должен быть на что-то переве-
ден, иначе – звук пуст. Но когда же мне, пятилетней, чувствовать и это чувство выражать, когда я уже опять 
ищу: сначала глазами, на линейке, знака, потом, в уме, соответствующей этому знаку – ноты гаммы, потом – 
пальцем – соответствующей этой ноте клавиши? Выходит игра с тремя неизвестными, а для пятилетнего 
достаточно - одного» (Цветаева, 1934). В действительности, именно такой подход способен увести ребенка 
от самой музыки в сторону сухого считывания музыкальных иероглифов. Причина проста: слух и эмоция 
тут выступают пассивными анализаторами уже сконструированного звука, когда должно быть наоборот. 
Это, безусловно, путь дисциплины и муштры. Но остаётся ли тут место творчеству, которому, тем более 
в этом возрасте, чужды любые рамки? Что же касается прививания на этом этапе некоторых приемов звуко-
извлечения, трудно спорить с тем, что брать клавишу нужно «правильно»: ставить закруглённый палец по 
центру, держать свод руки, не проваливать, не держать «колом» кисть. Однако, когда нужно в действитель-
ности раскрыть ребенку эту сторону пианистического ремесла? Ответ на этот вопрос давали в разное время 
и Л. Моцарт, и А.Д. Артоболевская, и другие (воспоминания о Моцарте-отце и его методике начального обу-
чения мы находим в книге К.А. Мартинсена «Индивидуальная фортепианная техника», что будет подробно 
проанализировано далее). А.Д. Артоболевская - ученица М.В. Юдиной и музыкальная внучка Л.В. Никола-
ева – колосса Петербургской фортепианной школы, в своём пособии «Первая встреча с музыкой» пишет: 
«можно ли допускать ребенка к инструменту без педагогического руководства? Не испортит ли он себе 
постановку рук? (курсив наш) <...> можно, потому, что от знакомства со звуками будет больше пользы для 
развития музыкальных данных ребенка, чем вреда для постановки его рук» (Артоболевская, 1992: 10). От 
себя же мы добавим, что правильное взятие звука должно рождаться не от теоретического багажа, расска-
занного и показанного ребенку педагогом. Оно должно рождаться вследствие усвоения и «обнаружения» 
красоты звука, чистоты тона: ухо, заострённое на этих параметрах, само продиктует тактильному началу 
путь поиска того прикосновения, которое будет удовлетворять требованиям слуховой памяти на певучий, 
красочный и в меру мягкий звук. А педагог лишь поможет в этом поиске – направит его.

К ярким представителями второго и третьего направления (они во многом полифонично переплетаются, 
и оба противопоставлены первому вектору, описанному выше) можно отнести таких исполнителей–педаго-
гов и методистов, как К.А. Мартинсен, анализирующий, среди прочего, в своих работах комплекс вундер-
кинда–Моцарта. Автор подчеркивает, что: «при <...> раннем музыкальном развитии первичным двигателем 
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является не умственное обучение, а ощущение, слуховое и звуковое ощущение» (Мартинсен, 1996: 21). Суть 
изложенного исследователем, что нашло отклик у многих преподавателей класса рояля, можно сформули-
ровать так: педагогическое приспосабливание к потребности в самостоятельной активной деятельности, 
диктуемой слуховой волей ребенка, обуславливает форму обучения «играючи» в собственно детском пони-
мании слова - «проигрывая» музыку без привязки к рутинно-бытовой, иначе узко-цеховой составляющей 
пианистического ремесла. Моторика исполнения не должна быть первичной задачей начального этапа. Кор-
нями данный подход уходит еще в педагогику Л. Моцарта. «Вольфганг мог играть вещи, для исполнения 
которых он ни в малейшей степени не владел тем, что обычно называют техникой. Он играл то, чего желал 
его слух, нимало не думая о пальцах, “хотя сплошь неправильной и неподходящей аппликатурой”» (Цит. по: 
Мартинсен, 1996: 23). Такой же подход в дальнейшем практиковал на своих талантливых дочерях Ф. Вик, 
отдавая «донотному» или «дофортепианному» периоду обучения музыки примерно 1 год.

О чрезвычайной значимости и пользе такого «донотного» периода свидетельствовала своей работой 
и А.Д. Артоболевская, из класса которой вышли десятки концертирующих виртуозов и композиторов, через 
всю жизнь пронесшие память и благодарность за полученный в детстве посыл: в своей педагогической док-
трине она особое внимание уделяла именно творческому развитию ученика, насыщая его работу заданиями, 
в известной степени развивающими импровизационный дар: стихосложение, идущее параллельно с разучи-
ванием характерных пьес, транспонирование, начинающееся с первых выученных пьес. Особое внимание 
хочется уделить именно этому «рычагу» развития одаренности ребенка. Начиная свою работу с накопления 
слушательского опыта, от которого шла прямая линия к подбору по слуху, далее сразу наступало освоение 
навыка транспонирования. Любая сыгранная на инструменте мелодия подбиралась от других нот: таким 
образом решалось три задачи: бессознательно подключались знаки альтерации, или, проще – черные клави-
ши, еще больше обострялся слух, так как ухо должно было «тянуть» палец до нужного, звучащего в созна-
нии звука, интервала, и, наконец, формировалось свободное обращение с клавиатурой – когда что бы то ни 
было не игралось только лишь по заданному и выученному тексту. Надо ли говорить, как много это давало 
важному в будущем для музыканта навыку сочинительства. Такой вид работы не прекращался и в дальней-
шем, когда знания ребенка расширялись и уже насыщались теорией музыки. Подобные методы, вероятно, 
можно отнести больше к третьему направлению, означенному выше. Однако и второе направление, предпо-
лагающее первичность насыщения ребенка музыкой вне теории, у А.Д. Артоболевской шло красной нитью.

Выше уже поднимался вопрос о внедрении в обиход маленького исполнителя элементов тактильной 
и моторной памяти – как и когда ребенку даются навыки правильного звукоизвлечения. Этому в «школе» 
А.Д. Артоболевской уделяется особое внимание. Однако, что принципиально важно, «выстраивание» рук 
(постановка пальцев, формирование свода кисти и ладони) у неё идет в теснейшей и постоянной привязке 
к образной сфере и характеру исполняемой музыки. Но всегда только следом (и далее – рука об руку) за 
раскрепощением, развитием свободы и гуттаперчевости всего пианистического аппарата – от лопатки и до 
передней фаланги пальца. А упражнения, отвечающие за последнее, зачастую делаются вне инструмента.

Очевидно, что второму и третьему направлению свойственно «включение» и складывание в личный музы-
кальный архив маленького музыканта слуховых образов без привязки к их правильному, с точки зрения дви-
гательных параметров, самостоятельному воспроизведению. Это есть основа «донотного», отчасти «дорутин-
ного» периода, о важности чего так ёмко говорит в своей книге о фортепианном мастерстве Г.Г. Нейгауз: 
«Прежде чем начать учиться на каком бы то ни было инструменте, обучающийся – будь то ребенок, отрок или 
взрослый – должен уже духовно владеть какой-то музыкой; так сказать, хранить ее в своем уме, носить в своей 
душе и слышать своим слухом. Весь секрет таланта и гения состоит в том, что в его мозгу уже живет полной 
жизнью музыка раньше, чем он первый раз прикоснется к клавише или проведет смычком по струне; вот поче-
му младенцем Моцарт «сразу» заиграл на фортепиано и на скрипке. (Нейгауз, 1958: 11).

Из выше сказанного следует, что важнейший этап формирования азов профессиональной памяти музы-
канта–исполнителя должен начинаться процессом многократного слушания музыки. Таким образом созда-
ётся та музыкальная «почва» в которой «педагог стремится посеять свои семена» (Артоболевская, 1992: 10). 
После такого восприятия, являющегося, по существу, синтезированием не только слуховой, но и эмоцио-
нальной памяти, процесс воспроизведения музыки, уже раннее отложившейся в памяти ученика осущест-
вляется посредством подбора по слуху и дальнейшего транспонирования. Так строится первое звено обще-
ния с музыкой уже через инструмент, и это рождает интенциональность представления звука – базовый 
слой профессиональной памяти на практике.

Параллельно идёт накопление в памяти некоторых приёмов моторики, формирующих не культ техники, 
но основы свободного пианизма. И только после этого, при переходе от «донотного» периода идет вклю-
чение и вплетение в аспекты слуховой, эмоциональной и двигательной памяти – осознанного зрительного 
и конструктивно–логического аспектов.

Как же осуществляется максимально успешное усвоение этого последнего по очереди, но не по значимо-
сти, звена? Безусловно, из двух паритетных составляющих понятия конструктивно-логического начала, пер-
вое в очереди усвоения – это собственно конструкция (логика подключается потом): теоретическое понима-
ние тех элементов, из которых и строится музыкальная ткань. Выше мы уже перечисляли эти элементарные 
знания. Опустим известный всем период знакомства с ними. Гораздо интереснее момент осуществления 
спайки этих теоретических знаний с обнаружением логической взаимосвязи их элементов. Ключ к этому 
даёт в своей системе представитель немецкой фортепианной школы К. Леймер.
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Наше внимание к этому музыканту продиктовано двумя фактами. Во-первых, именно из его класса вышел 
пианист В. Гизекинг, снискавший всемирное признание не только своими замечательными интерпретаци-
ями произведений В.А. Моцарта, К. Дебюсси и М. Равеля, но и феноменальной способностью выучивать 
текст наизусть в невероятно сжатые сроки. Во-вторых, К. Леймером была предложена сцепка логического 
продумывания текста и осознанности туше – система, следствием освоения которой и стало возникновение 
на небосводе звезды В. Гизекинга. В основе успехов последнего лежала как феноменальная одаренность, 
так и последовательное применение им в собственной практике нового метода занятий, разработанного 
совместно с учителем и другом Карлом Лаймером (в 1931 году они выпустили две небольшие брошюры 
с изложением основ своего метода). Суть этого метода, как отмечает советский исследователь профессор 
Г. Коган, «состояла в предельно сосредоточенной умственной работе над произведением главным обра-
зом без инструмента и в мгновенном максимальном расслаблении мышц после каждого усилия во время 
исполнения» (Григорьев, Платек, 1985: 96-97). Так или иначе, Гизекинг развил в себе поистине уникальную 
память, позволявшую ему разучивать сложнейшие произведения со сказочной быстротой и накопить огром-
ный репертуар. Он признавался: «я могу учить наизусть где угодно, даже в трамвае: ноты запечатлеваются 
в моем сознании, и, когда они туда попадают, их уже ничто не заставит исчезнуть» (там же).

Чем же может помочь опыт совершенно взрослого пианиста задаче привить навык считывания и запо-
минания музыкального текста ребенком в самом начале его творческого пути? Дело в том, что система 
К. Леймера применима с самых первых уроков в классе рояля. В. Гизекинг попал к нему в 15 лет, до этого 
не занимаясь музыкой и уже через год играл (наизусть и на сцене, разумеется) все 32 сонаты Л.В. Бетховена. 
Однако и 15 лет – отнюдь не необходимый возраст (и соответствующий ему уровень сознания человека), 
требующийся для освоения основы метода К. Леймера. В самой брошюре, изданной К. Леймером и отра-
жающей его систему, приводится ряд примеров, которые базируются на репертуаре, предназначенном для 
школьников на начальном этапе их обучения: это первая двух- и трех-голосная инвенции И.С. Баха, первая 
соната Л.В. Бетховена, один из простейших этюдов З. Леберта.

Вот, например, посредством какого осознания-вербализации фактуры предлагает К. Леймер разучить, 
скажем, до мажорную инвенцию И.С. Баха (в нотном примере ниже мы даём 4 такта этой Инвенции для 
наглядности). В своих заметках он пишет:

«ноты запечатлеваются в памяти осознанно, что одновременно обеспечивает и понимание строения про-
изведения. Происходит это следующим образом.

Сперва разберемся в размере и тональности: 4/4, C-dur

Тема начинается со второй шестнадцатой и состоит из четырёх гаммаобразных восходящих нот, двух 
нисходящих терций и квинтового скачка (последний в процессе развития музыки варьируется). Мотив 
в точности повторяется начиная в третьей четверти в нижнем голосе. При этом контрапунктом ему звучат 
восьмые C2-H1-C2-D2 [цифры обозначают октаву]. Затем мотив повторяется в нижнем голосе в такте 2. 
начинаясь от ноты G1, то есть G1-A1-H1-C2-A1-H1-G1-квинтовый скачок на D2. Нижний голос во втором 
такте представляет собой ход вниз на октаву после квинтового скачка. Во второй половине второго такта 
мотив в нижнем голосе начинается с G, квинтовый скачок превращается в квартовый. Начиная с третьего 
такта мотив проходит в обращении, четырехкратно повторяясь в виде звена секвенции, нисходящей по тер-
циям – при этом каждый раз вместо квинтового скачка звучит секундовый ход. Так что после анализа третий 
и четвертый такты легко играются наизусть. Контрапунктом в нижнем голосе звучат четыре восходящие 
восьмые H-C1-D1-E1, за ними следует подобный ход от G, и, наконец, шесть восходящих звуков от E. Раз-
умный исполнитель может теперь же, после прочтения, исполнить первые четыре такта Инвенции без 
нот. Я ставлю эту задачу перед всеми моими учениками, и они не испытывают никаких трудностей при её 
решении (курсив наш)» (Леймер, Гизекинг, 2009: 21).
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Приведем пример, как можно означенную систему считывания применить на еще более «детском» мате-
риале. Возьмем пьесу С.М. Слонимского «Считалка»:

Перед нами пьеса, написанная для детей и ориентированная на освоение некоторых навыков начинаю-
щими музыкантами-исполнителями. При попытке прочитать с листа этот текст ребенок начинает блуждать, 
во-первых, в очередности рук. Казалось бы, всё просто: правая и левая играют тут, как мы видим, строго 
по очереди. Путает маленького исполнителя, прежде всего то, что ноты, исполняемые обеими руками, рас-
положены очень близко – практически подряд по звукоряду. Такое было бы, как кажется на первый взгляд, 
куда проще прочесть, будь оно написано для одной руки и на одной строке. И вот ребенок начинает считы-
вать ноты. Как и положено, одну за другой, по порядку. Чтобы скоординировать пальцы, которые должны, 
напомню, играть по одной ноте в левой-правой-левой-правой и т. д. руках, глаза начинают бессознательно 
и постоянно прыгать с нотного стана на клавиатуру, поминутно теряя зрительный контакт то с одной, то 
с другой единицей текста. Путается ученик, даже если контролирует клавиатуру только руками – не теряя 
зрительного контакта с нотным текстом на бумаге. Опять-таки из вопроса скоординированности.

Такой относительно долгий и малоэффективный путь прочтения текста имеет место, если пианист начи-
нает разбирать пьесу без предварительного «схватывания» глазами гармонической и позиционной структу-
ры. Если же разбирать аналитически, оказывается, что правая рука в первых 2 тактах разыгрывает простей-
шую позицию ля-минорного трезвучия – ла-до-ми-до-ля. А левая – по тому же принципу – соль мажорное. 
И так далее в тактах 3-4, 5-6, 7-8...до конца, только с разными, но простейшими гармониями. Если ученик 
(или даже студент), будет пытаться сыграть эту пьеску просто «по нотам» его ждут весьма дискомфортные 
преграды, если же он «считает» сперва конструкцию, логику, не прибегая к клавиатуре, прочтет «умно», 
а не примитивно, схватывая глазами, проникая сознанием в структуру – он будет способен сыграть текст не 
просто без ошибок, а сразу наизусть.

Такой путь «общения» с музыкальным текстом стоит показывать ребенку в первый же год обучения. 
Наслаиваясь на аспекты профессиональной памяти, предваряющие такой подход (слуховая, эмоциональная, 
тактильная и моторная память), этот формат конструктивно-логического считывания, зрительного осозна-
ния, завершает и делает совершенным алгоритм выучивания и глубинного освоения фактуры пианистом.

Выводы. Алгоритм включения в сознании начинающего пианиста различных аспектов профессиональной 
памяти должен начинаться со слуховых накоплений, полученных в процессе многократного прослушивания 
музыки. Слуховая и эмоциональная память, стоящие во главе угла на этом этапе, создают идеальную, с точки 
зрения психофизического направления педагогики, конструкцию, где слух и эмоция являются не пассивным ана-
лизатором уже взятого звука, а его «режиссерской» первоосновой. Идеальным пространством для решение этой 
задачи является так называется донотный, или дофортепианный период обучения. Стоит отметить, что такая 
работа не должна прекращаться и в дальнейшем – когда ремесленная составляющая мастерства ребенка расши-
рится. Далее подключаются кинестетическая память, предполагающая, прежде всего, работу над развитием сво-
боды и раскрепощением аппарата, то есть задачи, решающиеся посредством упражнений как без инструмента, 
так и за роялем. Теоретическая база идет лишь после первичного укоренения этих полученных знаний и навыков 
и выступает своеобразным мостиком к пониманию ребенком основ конструктивно-логической памяти. Осоз-
нанная игра, подразумевающая логическое продумывание текста и грамотное зрительное «фотографирование», 
считывание его структурных элементов, являясь последним элементом алгоритма, становится его «красной 
нитью», так как означенная осознанность исполнения, привитая ребенку на этом этапе, будет пронизывать уже 
все остальные грани профессиональной памяти, становясь своеобразным цементом, отвечающим за прочность 
и сохранность всей усвоенной музыкальной информации. Выстроенная таким образом система запоминания 
музыкальной ткани способна в разы увеличить эргономичность и успешность исполнительской деятельности 
пианиста на всех этапах его музыкального развития.
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Adnotacja. Praca traktuje fotoksiążkę jako formę prezentacji sztuki, której celem jest komunikacja autora z widzem 
poprzez zawarte w niej zdjęcia, ich symboliczną treść, kompozycję i porządek. Na podstawie analizy źródeł naukowych, 
analizy strukturalno-morfologicznej i merytorycznej współczesnych zagranicznych i ukraińskich fotoksiążek opracowano 
klasyfikację ich typów zgodnie z metodą prezentacji treści; zidentyfikowano najczęstsze podstawy łączenia zdjęć w 
serię: wspólny temat; ogólna idea; ogólna fabuła; wspólność formalnych znaków, skojarzeń. Podkreślono, że autorstwo 
najbardziej udanych ukraińskich książek fotograficznych, które zyskały uznanie na Międzynarodowych i wszechrosyjskich 
wystawach i konkursach, należy do artystów Charkowskiej Szkoły Fotografii, co wpływa na artystyczne i estetyczne cechy 
zdjęć. Podsumowano podejścia do artystycznych i kompozytorskich rozwiązań projektowych współczesnej ukraińskiej 
fotoksiążki, podkreślono jej wyrazisty charakter narodowy, który budzi szczególne zainteresowanie na świecie.

Słowa kluczowe: fotoksiążka, projektowanie, foto-historia, foto-typologia, fotoksiążka.
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Abstract. The paper considers a photo book as a form of art presentation, the purpose of which is the communication 
of the author with the viewer through the photographs, their symbolic content, composition and order. Based on the analysis 
of scientific sources, structural-morphological and subject analysis of modern foreign and Ukrainian photobooks, a classification 
of their types by the method of the content presentation has been developed; the most common reasons for combining photos 
into a series: a common theme; general idea; common plot; commonality of formal features; associations, were revealed. It was 
emphasized that the authorship of the most successful Ukrainian photo books, that were recognized at international and national 
exhibitions and competitions, belongs to the artists of the Kharkiv school of photography, that has influenced on the artistic 
and aesthetic features of the ukranian photographs. Approaches to artistic and compositional design solutions of a modern 
Ukrainian photo book was generalized, its expressive national character which is of special interest in the worl, was emphasized.

Key words: photo book, design, photo-history, photo-typology, self-publishing of photo books.
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Анотація. У роботі розглянуто фотокнигу як форму презентації мистецтва, метою якої є комунікація автора із 
глядачем через фотографії в ній, їх символічний зміст, композицію та порядок. На основі аналізу наукових дже-
рел, структурно-морфологічного та предметного аналізу сучасних зарубіжних та українських фотокниг розробле-
но класифікацію їх типів за методом подання змісту; виявлено найбільш поширені підстави об’єднання фотогра-
фій у серію: загальна тема; загальна ідея; спільний сюжет; спільність формальних ознак, асоціацій. Акцентовано, 
що авторство найбільш успішних українських фотокниг, отримавших визнання на міжнародних і всеукраїнських 
виставках і конкурсах, належить митцям харківської школи фотографії, що впливає на художньо-естетичні особ-
ливості світлин. Узагальнено підходи до художньо-композиційних дизайн-рішень сучасної української фотокни-
ги, підкреслено її виразний національний характер, що викликає особливий інтерес у світі. 

Ключові слова: фотокнига, дизайн, фото-історія, фото-типологія, самовидання фотокниг.

Introduction. The development of information technology, digital photography and printing, software in the late 
XX and early XXI centuries, has opened to photographers and artists unique opportunities for creative projects 
in which photography can play the role of plastic material, the transformation and artistic processing of which is 
unlimited The photobook is one of such project, which is a kind of photo album with a unique design. The interest 
in this type of printing is evidenced by the large number of international festivals that take place annually in Europe, 
America and Japan (Art Book Fair Basel “I never read”, C / O Berlin Bookdays, European Publishers Award 
for Photography, International Photobook Festival, Kassel, Germany, London Art Book Fair Atlanta Celebrates 
Photography – Photobook Fair and others). Since 2011, Time magazine has been publishing top lists of the world’s 
best photobooks every year “The guardian”, “New York times” constantly publish the articles about the photobooks. 
Since 2019, photobook festivals are taking place in Ukraine
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The photobook is characterized by exclusivity (small circulation); lack of market orientation (predominance of self-
publishing); increasing price over time (due to the artistic value of individual samples). In the practice of photography, 
the term «art object» is used in the author’s photobook, which means an object of art or synthesis of arts, a valuable, 
non-utilitarian thing created from different materials and objects that convey the creative idea of   the artist through 
visual interaction with the viewer and which is designed for the emotional reaction of man (Bazelyuk, 2019: 41).

Thus, the task of comprehensive research and theoretical understanding of the principles and approaches 
of creating a modern competitive photobook as an object of art design becomes relevant.

Main part. Photobook as a certain type of publications attracts much attention of researchers. Numerous 
publications consider photo albums, photobooks, photo editions in order to reveal their features, structure, 
content, creation technologies (Di Bello, 2011: 2). The artistic aspect of the photobook, the history of its formation 
and development to this day has been mainly covered by foreign authors, among whom the most famous are 
the works of photographer Martin Parr and critic Harry Badger. Their three-volume edition describes 200 Western 
European and Japanese photobooks from the moment of their appearance in the XIX century. Martin Parr describes 
the photobook as a unique kind of work of art, that aims to communicate with the viewer through the symbolic content, 
composition and order of photographs in it, and covers the last 172 years of world history developments of this 
object. Along with the photos, text and illustrative material (certain spots and groups of other graphic elements) can 
be included in the book as a collaboration or additional material too. The third volume “The Photobook: A History 
Volume III Hardcover” contains information about the formation of the idea of a photobook through photographs 
of various genres − from diaristic photographs of the area and street photography to the documentary photographs 
of historical events. This volume also analyzes the most famous publications of the second half of the twentieth 
century, highlights and best self-published works, although in general the work is quite descriptive.

Some aspects of presenting photographs of certain content are considered in the article by R. Mikhailova, dedicated 
to the American photographer Philip Halisman presented the semantic program of his photographs, which were collected 
in several photo albums, as thematically combined samples that illustrate his theory of “jampologos”. Despite the fact 
that the article considers the work of only one photographer, it allows us to understand the ways of formation of a series 
of photographs, which is an important component of a photo album as a type of publication (Михайлова, 2018: 96).

The peculiarities of the photobook in relation to other types of art, such as cinema, music and literature, were 
noted in the dissertation research (The Photobook as a Reinvented Medium, 2017: 33). It is also important to define 
the role of the photobook as an informational environment that is influenced by the narrative. The third section 
of the dissertation focuses on the active development of self-publishing of photobooks, which is typical for the  
XXI century. A valuable experience in creating photographs for a photobook is reviewed and summarized in 
the works of well-known researchers in this field Bart (1964), Baker (2005) and Lockman (2013).

In Ukraine, despite the success of Ukrainian publications in international competitions, the modern photobook 
is not yet the subject of scientific research. The main source of information about it − is the publications posted 
on the Internet Online publications contain reviews of festival organizers and participants, interviews with famous 
photographers − Mykhailo Pedan, Dmytro Krakovych, Serhiy Kotchetov, members of the group “Shiloh” and others 
related to modern trends in the art of photography, successes and difficulties faced by Ukrainian artists, but do 
not have a scientific analysis. At the same time, the total number of publications devoted to this area is much 
smaller than those that consider the art of photography in general and its current trends. This state of affairs outlines 
the urgent need to study the photobook as a subject of artistic and design activities.

Formulation of the problem. Based on the review of literary sources, to analyse of the development of the art 
of photobooks in Ukraine and the world; to classify the types of photobook, depending on it’s content; to identify 
the state and trends in the development of photobooks in Ukraine.

Method. The article uses visual-analytical analysis to process samples and written sources, typological − to 
identify criteria for the distribution of samples and their systematization, comparative − for stylistic, compositional, 
meaningful analysis of various works of photography, photo albums and other publications.

Research results and their discussion. The conducted researches allowed to generalize the features on which 
the modern competitive, demanded in the market photobook is created, originality and versatility of the concept, 
a way of transfer of idea of a photobook to the spectator; design, variety of approaches to shaping; typography – 
technical skill, appropriate choice of materials and decor.

According to the way of presenting the content, photobooks can be divided into those that contain a certain 
photographic story, which means sequential disclosure of the topic in chronological order (photo-history) and those 
that contain a series of photos (photo-typology), combined thematically and associatively (photographs of objects 
of this type). One of the postmodern methods of conveying the author’s idea to the audience is the so-called photo-
appropriation, which in structure can be both a photo-typology and a photo-history, depending on the author’s 
idea and involves the use of “foreign” photos. In “pure form” the photographic materials used in the project may 
not have their own artistic value, but due to modification (for example, its involvement in a particular context), 
the photography used acquires a new meaning and becomes able to reveal the idea of the author. For example, artists 
from the Kharkiv School of Photography, the Odessa group “Shilo”, and others applied to the photo-appropriation 
in order to rethink the past, change the point of view on familiar objects, and give them relevant content. Thus, 
for representatives of the Kharkiv school of photography, a common practice in creating photo projects is the use 
of archival photographs. Manipulating images that reflect the retrospective of the Soviet way of life, the authors 
deform it with the techniques of coloring and collage, or move it into an unusual context. Such techniques are involved 
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in the photobook “In Search of My Father” by Natalia Reznik (2015), “Dnepropetrovsk School of Photography” by 
curators L. Goldstein and M. Khrushchak (2015).

The latest edition (“Total Photography”) includes photo projects by the author of the Soviet era, which present 
coloring pages − tinted photographs that give the black and white photo the qualities of painting, as well as “retro” 
photographs of the author and his colleague Vladimir Shaposhnikov (fig. 1).

Fig. 1. Yevgeniy Pavlov, “Total Photography”, 2016
(source: https://rodovid.net/en/product/217/yevgeniy-pavlov-total-photography )

These techniques and methods do not contradict the statement of Andre Ruyet, a famous French analyst of the art 
of photography, that in the postmodern era photography, in addition to its establishment as an art form, preserved 
and developedits own aesthetic value and identity, has become a full-fledged material for other kinds of art. Note that 
the photo-typology as a form of presentation of the thematic photo project is associated with the works of the founders 
of the Dusseldorf School of Photography: August Sander, Karl Blossfeldt, Bernd and Hilla Becher, Bernd Becher’s 
early works, in which he recreated industrial objects − gasholders, water towers, elevators, blast furnaces, marked 
by the emotional and analytical power of form and combined it in a series.They are now perceived as a “visual 
grammar” of a certain standard, when a set of individual images conveys the meaning of the project after perceiving 
all the photographs together. After all, the objects are free from aesthetic considerations. According to the author, 
they appeared as important works of architecture and engineering, which have their own unique style and reflect 
the era (Васильева, 2016: 32). Later, this technique was used by photographers for photo portraits, which were based 
on a problematic issue. A striking example is the photographs in the Portraits series (1981–1985) by Thomas Ruff, 
a representative of the same Düsseldorf school of photography who continued to work in the style of his teachers 
(Васильева, 2016: 33) The images of men and women from the former GDR make up a series of sixty portraits. 
Their photos, taken “like a passport”, without emotions, facial expressions, gestures, that is, without being distracted 
from the essence, reveal something in common that unites them all. This is a kind of “attention task”, designed 
to find nuances in seemingly similar photos. Thomas Ruff − an innovator who still overcomes the boundaries 
of traditional photography, learns new techniques, including “night vision”, hand painting, stereoscopy, modernizes 
the subject − portrait, architectural, astrological and others.

To analyze the current state and trends in the development of art photography in Ukraine, the photobooks by 
Ukrainian photographers, which were noted at festivals in Europe and Ukraine and the works of young Ukrainian 
photographers, whose books received positive feedback from organizers and critics of this art in Ukraine were 
selected. In total, 30 photobooks published in 2000–2020 were analyzed.

The analysis showed that Ukrainian photobooks are characterized by an appeal to national issues and social 
problems; contradictory and tragic events that have occurred in Ukraine in recent decades.

The main issues that have arisen and remain relevant:
− social security of the person;
− the moral state of society;
− war.
Another significant feature of Ukrainian photobooks is a certain focus of photographers on their own experiences. 

The search for the author, his emotional state determines the selection of certain scenes, objects and phenomena, 
which he decides to capture with essentially documentary diligence. Most photobooks address issues or issues 
directly related to the author’s area of residence (otherwise to another city where the author has spent a long period 
of time), and this area is usually limited to the city (not the country).

It is quite rare for Ukrainian photographers to choose objects for photography from other countries, despite 
the fact that many of them live and are publish their works abroad. The main ways of presenting the content 
of a Ukrainian photobook are photo-typology, less often − photo-history. The basis for combining photos in 
a series can include: a common theme; common idea; common plot; commonality of formal features; associative 
community. In the design of a Ukrainian photobook, there is often a minimalist interference in the compositional 
solution of the page in order to emhasize attention to the photo content. Often it is a photo on a page with a blank 
sheet next to it, or photo on a spread. In order to accentuate the photo, the intentionally reduction of one or more 
photos to a relatively large amount of white space on the cover is used.



68

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

The modular grid is mostly as simple as possible. On the average in each photobook It is used from 2-3 variants 
of a modular grid.

Alexander Chekmenyov’s photobook “Passport”, which included photographs of 1994–1995 years, was created 
by a photographer in Luhansk on behalf of social services (fig. 2). Photos were made for certification of the elderly 
and sick people left physically unable to leave home, as well as those who could not receive photo services because 
the absence of money. Under such circumstances, O. Chekmenyov, was attracted by social workers, found himself 
in the homes of Luhansk homes, where he recorded the life of a stratum of people in the mid-1990s. The photobook 
“Passport” dedicated to them is a classical ecsmple of photo-typology with a minimalist graphic and polygraphic 
solution. Its concept is revealed by the introductory part, the color scheme of the cover, which corresponds to 
the national and ethnographic component, photos of the artist’s own passport and a series of portraits of ordinary 
citizens of Ukraine, placed on translucent paper with a frame equal to a passport sheet. The main part of the book is 
portraits full of emotional tension, because despite of the requirements for a passport photo, Chekmenyov’s photos 
included a photo of all the environment in which the person lived, where viewer could see the objects related to 
everyday life on the background. In the foreground it was the self-portrayed, social worker, their interaction. This 
technique has revealed the impressive details of the lives of many people.

Fig. 2. Alexander Chekmenyov’s, «Passport»
(source: https://collectordaily.com/alexander-chekmenev-passport/)

Thus, the main role in the compositional solution of O. Chekmenev’s photobook belongs to the photographs: 
big sized with a minimum amount of explanatory text, small on a white background, etc. with a minimalist cover. 
Photographs are characterized by: clear reproduction without the effects of changing the depth of field (shooting 
on a wide-angle lens); color brightness that mimics film shooting; lack of artistic effects; achieving the impression 
of unprofessional shooting, naturalness, no posing by the subject, no visible retouching (post-processing 
of the frame). It is significant that such features are inherent in other Ukrainian photobooks that have received 
international recognition. These are “Kachalka. Muscle Beach” by Kirill Golovchenko (fig. 3), “Slavik Fashon” by 
Yurko Dyachyshyn (fig. 4), etc.

The original approach of creating photobook with use of a short script, which can not be called a photo story, 
is enshrined in the photobooks “Slavik Fashion”, dedicated to the Lviv homeless. The author of Slavik’s fix him 
in a different outfit on the streets of Lviv. The photos presented in the book, is a parody of of so-called lifestyle 
bloggers and fashion experts photos, who often publish their photos on the Internet, demonstrating their look 
and outfits. At the same time, the photobook raises the question of the fate of homeless people, reflecting a fairly 
typical representative of them. We see a destitute, sick person, an alcoholic, to whom no one cares, and the images 
he diligently reproduces, cause tears rather than a smile.

Fig. 3. Kirill Golovchenko, «Muscle Beach», 2012
(source: https://www.kirill-golovchenko.com/books)
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Fig. 4. Yurko Dyachishin, «Slavik Fashion», 2013
(source:https://bigpicture.ru/slavik-samyj-modnyj-bomzh-ukrainy/)

It is worth emphasizing that an important compositional component of a photobook is an explanatory text, usually 
concise, purely informative, that compile information about the subject, place and time of shooting. The purpose 
of the different variations of the text form in photobook: the disclosure of the essence of the photo, the transfer 
of the idea of   the author of the subscription, the title; history, detailed description; visually active text: calligraphic, that 
have an independent artistic role in the assignments or to act as a supplement. However, the absence of a textual part 
in general is also possible, because the power of expressiveness for observing photographs and their compositional 
position, which, in turn. Thus, in V. Polyakov’s photobook (fig. 5) the text is absent, in B. Mikhailov’s “Diary” (fig. 
6) there is a visually active text, which gives the impression of handwritten comments. In A. Bondar’s photobook 
“Barricade”, 2015 (fig. 7) the text is arranged in inlays. Transferred from the dictionary, the texts have an original look. 
In the photobook “Signatures of War” (fig. 8) the combinations of different text forms are used: manuscripts of Polaroid 
spells of veterans with text signatures to carry information about the person, images in photos.

Fig. 5. Viacheslav Poliakov, “Backspaces”, 2016
(source: https://via-poliakov.com/backspaces.html)

Fig. 6. Boris Mikhailov “Diary”, 2015
(source: https://tipi-bookshop.be/shop/diary-by-boris-mikhailov)
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Fig. 7. Arthur Bondar “Barricade”, 2015
(source: https://www.photographer.ru/cult/person/6635.htm)

Fig. 8. Arthur Bondar “Signatures of War”, 2015
(source: https://planeta.ru/campaigns/13510)

Conclusions. The photobook of the late XX-early XXI centuries has become a phenomenon of world 
photography, due to the fact that in the period of development and emergence of the new approaches to the problem 
of art synthesis, photography has shown itself as a material that can be used in any combination with other ways 
of figurative expression. In the field of modern communications, it has social, aesthetic and educational functions. 
Photobook is a printed visualization of the creative photographer’s project and it can belong to the art objects by 
its properties. The main ways of presenting the content of a photobook, as well as the most common approaches 
of creating the concept of a photobook in Ukraine and the grounds for combining photos in a series are identified. It 
is emphasized that the characteristic feature of the modern Ukrainian photobook is its expressive national character, 
which is of special interest in the world. Approaches to compositional solutions and general stylistics of the Ukrainian 
modern photobook are generalized. The style of photos in the photobooks coincides with the trends and tendencies 
of the modern photography.

The study of European and world photobooks against the background of artistic events in Ukraine allows us to 
identify areas and prospects for its development, as well as current aspects of research
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Adnotacja. Artykuł analizuje historię tworzenia muzyki A. Chaczaturiana do dramatycznych spektakli, historię 
tworzenia Baletu E. Oganesiana „Maskarada”, strukturę baletu i jego tekstu muzycznego, los sceniczny na scenie 
Odeskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu. Przeanalizowano prace kompozytorskie i kierownicze E. Oganesiana, 
odnotowano jego własne stylizowane fragmenty, korekty partyturowe tekstu muzycznego i cechy libretta. W artykule 
omówiono cechy scenicznego i choreograficznego wcielenia baletu w adaptacji baletmistrza H. Sevoiana i dyrygenta 
V. Kovalchuka, przyczyny jego aktualizacji i popularności, korelacje ze sztuką M. Lermontowa, cechy postaci. Pojawia 
się również kwestia komunikatywności współczesnego języka choreograficznego i roli nowoczesnych technologii w 
tworzeniu sympatii widzów ówczesnego dzieła akademickiego.
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Abstract. The article examines the history of A. Khachaturian’s creation of music for dramatic performances, 
the history of E. Ogannisyan’s creation of the ballet «Masquerade», the structure of ballet and its musical text, the stage 
fate on the stage of the Odessa National Opera and Ballet Theater. The compositional and ldirecting work of E. Ogannisyan 
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is analyzed, his own stylized fragments, score corrections of the musical text and features of the libretto are noted. The 
article considers the features of the stage and choreographic embodiment of ballet staged by choreographer H. Sevoyan 
and conductor V. Kovalchuk, the reasons for its renewal and popularity, the relationship with the play by M. Lermontov, 
the characteristics of the characters. The question of communicativeness of modern choreographic language and the role 
of modern technologies in creating the audience’s sympathy for an academic work is also raised.

Key words: modern ballet, classical and non-classical choreography, modern, communication.
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Анотація. У статті розглядається історія створення А. Хачатуряном музики до драматичних вистав, історія 
створення Е. Оганесяном балету «Маскарад», структура балету та його музичного тексту, сценічна доля на сцені 
Одеського національного театру опери та балету. Проаналізована композиторська та керівницька робота Е. Ога-
несяна, відмічені його власні стилізовані фрагменти, партитурні корективи нотного тексту та особливості лібрето. 
У статті розглядаються особливості сценічного та хореографічного втілення балету у постановці балетмейсте-
ра Г. Севояна та диригента В. Ковальчука, причини його оновлення та популярності, співвідносність з п’єсою 
М. Лермонтова, характеристики персонажів. Також підіймається питання комунікативності сучасної хореогра-
фічної мови та роль сучасних технологій у створенні глядацької симпатії то академічного твору.

Ключові слова: сучасний балет, класична та некласична хореографія, модерн, комунікація.

Вступ. Репертуарний та популярний серед глядачів балет на музику А. Хачатуряна «Маскарад» у сучас-
ній музикознавчій літературі достатньо не висвітлений, тому метою даної роботи є аналіз його музичної 
партитури, змісту, особливостей його сценічного рішення. Крім того, балетмейстер-постановник сучасної 
Одеської постановки, Г. Севоян, хореографічними методами вирішує питання комунікативності авторів 
балету, балетної трупи та оркестру з глядачем.

Основна частина. Завдання статті – прослідкувати історію виникнення музики А. Хачатуряна, яка зго-
дом стане основою для балету, простежити шлях від створення балету до його останній сценічних рішень.

Матеріал і методи досліджень. Матеріалом дослідження стали тексти аналітиків, думки виконавців 
балету, партитура та відеозаписи вистав. Використані історичний та аналітичний методи дослідження.

Результати та їх обговорення. Хачатурян вважав, що творчість Лермонтова «вічно житиме в музиці!». 
Напередодні Великої Вітчизняної війни, 21 червня 1941 року у Московському театрі ім. Євг. Вахтангова 
був поставлений спектакль «Маскарад», музику до якого написав Хачатурян (керівник постановки – най-
більший театральний діяч вірменського походження Р. Симонов, який навчається в Лазаревському інституті 
східних мов, режисер-постановник – А. Тутишкін, балетмейстер – В. Вайнонен). Романс Ніни («Коли печаль 
сльозою мимовільною...») був виданий в тому ж 1941 році в збірці «Романси радянських композиторів на 
тексти Лермонтова». Театр імені Вахтангова замовив музику Хачатуряну у той час, коли він вже проявив 
себе як яскравий театральний композитор, який прекрасно відчуває сцену (Амирханян, 2014: 107).

У 1944 р. Хачатурян на основі цієї музики написав Сюїту для оркестру в п’яти частинах – Вальс, Нок-
тюрн, Мазурка, Романс та Галоп. Перша редакція Сюїти, яка була призначена для малого складу симфо-
нічного оркестру, була виконана на Московському радіо 6 серпня 1944 року, друга редакція – для парного 
складу симфонічного оркестру – також виконувалася в Москві на радіо, 8 листопада 1944 р. Вперше 
партитура сюїти була видана в 1947 році, а партитура з голосами – в 1954 р. У цьому ж році Хачатурян 
створює музику до п’єси Бориса Лавреньова «Лермонтов», озвучену на сцені МХАТ. Композитор також на 
основі музики до цієї вистави пише Сюїту (1959; партитура Сюїти для великого симфонічного оркестру 
видана в 1964 р.) в чотирьох частинах – Вступ («На смерть поета»), Мазурка, Вальс, Інтермецо та Фінал 
(Лермонтов на Кавказі).

Музика балету «Маскарад», як відомо, була складена з творів Хачатуряна: Сюїти з музики за драмою 
М. Лермонтова «Маскарад», Сюїти з музики до п’єси Б. Лавреньова «Лермонтов», ІІІ частини Симфонії №2, 
Сонати-фантазії для віолончелі соло та «Остинато» з циклу «Три п’єси для двох фортепіано». Автор парти-
тури балету – Едгар Оганесян, один з улюбленіших учнів Хачатуряна, не тільки вибрав фрагменти творів, 
але й адаптував їх до балетної партитури, дописуючи зв’язуючі фрагменти, музичні вставки та коректуючи 
оркестровку. Відносно своєї роботи Оганесян казав: «Для балету «Маскарад» я написав немало сторінок 
партитури, але фактично не вигадав жодної своєї теми. Все, що зроблено мною, – це вільні симфонічні ком-
позиції на теми Арама Хачатуряна (Сарьян, 1982: 4).
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С. Саркісян, музикознавець м. Єреван, зауважує, що при всій близькості естетичних ідеалів Хачатуряна 
та Оганесяна у стильовому відношенні ці композитори абсолютно індивідуальні. І тільки майстерність профе-
сіонала й безмежна любов до музики свого вчителя уможливили Оганесяну зробити це чудо: створити новий 
хореографічний твір на безсмертну музику Хачатуряна (Саркисян, 2003). «Едгар Оганесян виконав своє відпо-
відальне художнє завдання настільки блискуче, що слухачі ідентифікували «Маскарад» виключно з особистіс-
тю Хачатуряна. Та й сам Оганесян наполіг на тому, щоб його ім’я не фігурувало в головній афіші балету. Для 
масштабного оркестрового розвитку, розробки і поліфонічного об’єднання цього матеріалу в рамках музичної 
мовної стилістики Хачатуряна потрібна була величезна робота, труднощі якої посилювалася проблемою досяг-
нення композиційно-драматургічної логіки. Тому Оганесяну довелося складати свої переходи, зв’язки та музичні 
вставки, по-новому опрацьовувати характеристики окремих персонажів, знаходити адекватні оркестрові рішен-
ня, нарешті, написати чимало власної музики – особливо для третього акту з його чудовим номером «Траурний 
полонез», – і зробити це так, щоб залишалась присутність руки й духу Арама Хачатуряна» (Саркисян, 2003).

У 1970-ті роки хореографи Лідія Вільвовская та Михайло Долгополов почали писати лібрето за драмою 
Лермонтова, відштовхуючись від цієї музики, яка до того часу вважалася кращим музичним втіленням геро-
їв поета. Передбачалося, що Хачатурян буде використовувати в партитурі балету і свою, схожу за тематикою 
музику до п’єси Лавреньова «Лермонтов», поставлену в 1954 році у МХАТі. Але проекту не судилося здій-
снитись. До хореографів у якості лібретистів приєднались Наталія Риженко та Віктор Смирнов-Голованов – 
постановники вистави. Також у виставу був введений вокальний номер – «Романс Ніни» (без слів) та додана 
партія хору в якості оркестрової фарби (Саркисян, 2003). Балет складався з трьох актів та 15 картин, вклю-
чаючи пролог та епілог, або з 21 номера.

Вступ починається трагічними акордами, після яких звучить Dier irae з ІІІ частини Симфонії №2 Хача-
туряна. Ця симфонія написана під час Великої Вітчизняної війни, та її програма безпосередньо пов’язана із 
трагічністю подій, що відбувались у той час. Оганесян запозичив лише саму тему, яка проводиться у струн-
них, спростивши її гармонічне наповнення. У симфонії ж тема Dier irae супроводжується пунктирним рит-
мом, який є основою траурної ходи, та мелодією вірменської народної пісні на слова поета А. Ісаакяна 
«Ворскан ахпер», у якій йдеться про загибель воїна (Тигранов, 1987: 97). У середньому розділі вступу зву-
чить ІІ розділ Романсу Ніни, в якому Оганесян трохи змінює оркестровий баланс. Якщо в Сюїті до драми 
«Маскарад» більше переваги надається струнним, а партія кларнету, яка виконує мелодичну лінію романсу, 
ледве чутна, то Оганесян виводить її на поверхню.

Другим та третім номером цілком звучать відомий Вальс та Романс з музики до драми «Маскарад».
Четвертий номер – повернення Вальсу (з «Маскараду»), проте тут він звучить не з самого початку, а з дру-

гого періоду. Арбенін ніби повертається зі світу своїх мрій на маскарад. У такому контрастному переключен-
ні фрагмент реалізується монтажний принцип.

П’ятим номером звучить Мазурка (з «Маскараду»), а шостим – знову Вальс (з «Маскараду»), але тут він 
починається знову не спочатку, а з середнього розділу та звучить із хором.

Сьомий номер – «Монолог-спогад Арбеніна» – починається з першої теми Сонати-фантазії для віолон-
челі соло Хачатуряна. Оганесян спочатку додає до сольної теми контрапункт, а потім розвиває цей номер 
в оркестровому рішенні та драматичному настрої. Згодом ця тема, яка запозичена з сонати, буде повторюва-
тись у двох кларнетів та стане лейтмотивом Невідомого.

Восьмий номер – Ноктюрн (з «Маскараду»).
Дев’ятий номер – «Сумніви Арбеніна» – Оганесян почав власною оркестровою зв’язкою та продовжив 

Інтродукцією з Сюїти до п’єси «Лермонтов». Після чого звучить арпеджіо з Галопу (з «Маскараду»), який 
і складає десятий номер балету.

Одинадцятий номер рукопису втрачений.
Другий акт починається номером дванадцять «Салон баронеси Штраль». Після зв’язуючого переходу 

Оганесяна звучить Мазурка, а потім Вальс (з Сюїти до п’єси «Лермонтов»). Котрапунктом до теми цього 
вальсу звучить тема Вальсу з «Маскараду», а далі – фрагменти з Галопу (з «Маскараду»).

Тринадцятий номер – «Штраль і Шприх» – побудований на темі Романсу Ніни. Герої домовляються про наклеп.
Чотирнадцятий номер – «Наклеп» – побудований на темах Галопу (з «Маскараду»).
П’ятнадцятий номер – «Ревнощі Арбеніна» починається з теми середнього розділу Вальсу (з Сюїти до 

п’єси «Лермонтов»), потім група мідних інструментів виконує лейтмотив Невідомого, роблячи його важким 
та загрозливим. Далі звучить Інтродукцією з Сюїти до п’єси «Лермонтов», та закінчується номер акордами 
зі Вступу до балету.

Шістнадцятий номер – «Гра в карти» – побудований та матеріалі п’єси «Остинато» з циклу «Три п’єси 
для двох фортепіано». Коли Звездич програє, звучить тема, похідна від Dier irae, коли його викривають 
у нечесній грі – звучать акорди зі Вступу до балету.

Третій акт починається сімнадцятим номером – «Полонез». Більшість музики цього акту належить саме 
Оганесяну. Номер починається ритмом траурної ходи у литавр та напруженою темою середнього розді-
лу з Вальсу (з Сюїти до п’єси «Лермонтов»), після чого звучить й основна тема Вальсу. На темі Dier irae 
Штраль розповідає Звездичу правду про браслет. Далі звучить Мазурка та Вальс (з Сюїти до п’єси «Лермон-
тов»). Оганесян робить музику Вальсу трагічною, посилюючи оркестровку та супроводжуючи його почат-
ковим (траурним) пунктирним ритмом у перкусії. Знову з’являються мотиви з Dier irae.

Вісімнадцятий номер – «Романс», який Ніна співає вокалізом. На сцені Арбенін танцює з Ніною, співачка 
прихована за сценою. Але їй акомпанує виведена на сцену арфа. Після Dier irae знову звучить тема Романсу, 
але вже у всього оркестру, підсилена партією хору. Потім – Інтродукція (з Сюїти до п’єси «Лермонтов»).
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Дев’ятнадцятий номер – «Траурна хода» – побудована на Dier irae також із хором, яка декілька раз пере-
ривається темою середнього розділу Романсу Ніни.

Двадцятий номер – «Прощання з Ніною» починається у солюючого кларнета, який виконує мелодію  
з ІІ розділу Романсу Ніни. Далі звучить ритм траурної ходи, як на початку акту, з темою Романсу Ніни. Піс-
ля нього – тема з п’єси «Остинато», яка звучала в номері «Гра в карти», та Інтродукція (з Сюїти до п’єси  
«Лермонтов»). Номер закінчується лейтмотивом Невідомого.

Останній номер балету починається темою Ніни у дзвіночків та чергується з фрагментами основної теми 
Вальсу (з «Маскараду»). Звучить також вокаліз Ніни. Балет закінчується темою Вальсу у початковому варіанті.

У такому вигляді відбувалась прем’єра балету в Одеському академічному театрі опери та балету у квітні 
1982 року за рукописною партитурою Оганесяна. У 1983 році ця вистава була записана на відео. Костюми сти-
лізовані під вбрання XIX століття, хореографія балету класична з елементами сучасної (на той час) пластики.

У 1985 році в Одеському оперному театрі був знятий фільм-балет у виконанні хору та оркестру Єреван-
ського театру опери та балету ім. А. Спендіарова. Провідний соліст та балерина були артистами Маріїнського 
театру, Микита Долгушин, який виконував партію Арбеніна, був з Москви, Рафаель Авнікян був артистом 
Єреванського театру, інша артисти трупи – артисти Одеського театру. Постановниками також були Н. Риженко 
та В. Смирнов-Голованов. Зйомки проводились у самому Одеському театрі з боку Англійського фойє.

Після тривалої перерви балет знову повернувся у репертуар театру. Його прем’єра в оновленому варіанті 
відбувалась 26 жовтня 2018 року.

Повертаючись до даної постановки, авторській групі диригенту-постановнику Віталію Ковальчуку та балет-
мейстеру-постановнику Заслуженому артисту України Гаррі Севояну необхідно було вирішити непросте 
завдання – створити лаконічний, динамічний, двоактний спектакль, зберігши стиль та колорит талановитого 
композитора. І з цим завданням вони успішно впоралися, що підтверджує лист від родини композитора Едгара 
Оганесяна, де разом з привітаннями театру і постановчій групі висловлюються слова вдячності за дбайливе 
ставлення до музичного матеріалу.

У балеті використані сучасні технології для візуалізації образів, думок, бачень, почуттів персонажів виста-
ви. Ця ідея реалізована, переважно, двома засобами – суто хореографічними та просторово-сценічними.

Приступаючи до роботи над музичним матеріалом, автори розуміли, що це робота одна з основних, 
оскільки саме відштовхуючись від музичного матеріалу, буде сформована сюжетна лінія вистави. Маючи 
завдання поставити сучасний спектакль, необхідно було дотримати баланс і знайти гармонію між сучасніс-
тю балету та історичною віддаленістю сюжету. Йдучи від тривалих триактних дій, на які неохоче ходить 
сучасний глядач, потрібно було зберегти музичну палітру і колорит композитора цілком. Відштовхуючись 
від музичного матеріалу, були створені хореографічні образи і збережені мізансцени, що візуалізують без-
смертний твір Лермонтова.

Здійснивши необхідні та незначні музичні купюри й прибравши повторні фрагменти, які не несуть осо-
бливого смислового навантаження, автори вистави створили партитуру повноцінного балету, який більше 
року збирав аншлаги в Одеському національному театрі опери та балету. З огляду на вищевикладене, стає 
очевидним, що всі зміни та нововведення повинні спричинити ще одну важливу зміну – коригування лібре-
то. Старе лібрето було написано під старий спектакль та не могло цілком зобразити нову концепцію.

Диригент-постановник Віталій Ковальчук повністю відновив партитуру балету. Скорочені були лише 
деякі повтори в Ноктюрні. №15 – «Ревнощі Арбеніна» був перенесений та йшов після №7 – «Монолог 
та спогади Арбеніна». Динаміка розвитку сюжету не потребувала двох антрактів, тому балет у новій версії 
йде у двох діях з одним антрактом перед №16 «Гра в карти».

Змінюючи лібрето, балетмейстер-постановник Гаррі Севоян поставив собі за мету наблизити лібрето до 
першоджерела, тобто до драми Лермонтова. У новому лібрето випущена сцена знайомства Арбеніна з Ніною, 
а наприкінці балету він показаний божевільним. Автор намагався не тільки сухо викласти сценарій та крок за 
кроком описати картини, а й в художній формі передати ті нюанси, які хотів донести М. Лермонтов між ряд-
ків, описати не тільки послідовність подій, а й передати атмосферу того суспільства. Перед собою Він ставив 
завдання змусити кожного глядача подумати, а можливо й знайти і частинку себе в одному з персонажів.

Цікавим та особливим є сценічне вирішення вокалізу Ніни. На першому плані ми бачимо Арбеніна, а вже 
він бачить Ніну з іншим, та слухаючи її прекрасну мелодію, вдається до ревнощів. Оскільки сам Романс був 
написаний до драми ще у 1941 році, варто згадати слова з п’єси Лермонтова, з якими він вперше й прозвучав:

Когда печаль слезой невольной
Промчится по глазам твоим,
Мне видеть и понять не больно,
Что ты несчастлива с другим.
Незримый червь незримо гложет
Жизнь беззащитную твою,
И что ж? я рад, что он не может
Тебя любить, как я люблю.
Но если счастие случайно
Блеснет в лучах твоих очей,
Тогда я мучусь горько, тайно,
И целый ад в груди моей.

У п’єсі Ніна співає романс у відсутності Арбеніна, але текст нам розкриває, що вони передають ревнощі 
Арбеніна. В балеті вона співає саме в його уяві, що й реалізовано в сценографії.
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Зіткнувшись з необхідністю поставити принципово новий спектакль, який донесе до глядача всю кон-
цепцію твору Лермонтова «Маскарад», одночасно не втративши краси класичного балету та уникнувши 
прямолінійних сцен пантоміми, автор вирішив використовувати подвійний стиль хореографії. Авторська 
хореографія, яка сполучає в собі два різних стилі: класична хореографія та сучасна пластика. Присутні 
також елементи пантоміми, які не грають першочергової ролі. Конкретність подання сюжету призводить до 
того, що глядач не домислює кожен в залежності від своїх фантазій, а чітко бачить саме ту сцену і в тому 
вигляді, в якому хоче донести до глядача балетмейстер-постановник.

Класичний стиль повинен був ілюструвати написані рядки Лермонтова, те що читачі та глядачі бачать на 
власні очі. За допомогою класичної хореографії зображені реальні персонажі.

Сучасними ж методами хореографії хореограф спробував передати своє бачення драми, припускаючи те, 
що хотів сказати поет між рядків. Уявні персонажі – умовно «тіні» – реалізовані засобами некласичного танцю.

Даний підхід відкрив великі можливості, які були реалізовані в спектаклі. По мірі необхідності сучасною 
мовою танцю було по черзі представлено і образи героїв, і атмосфера, яка панувала в суспільстві, і порочні 
пристрасті та бажання, і добрі й злі духи, які уособлюють боротьбу пристрастей персонажів вистави.

У певних ситуаціях «тіні» уособлюють думки персонажів, в інших – зображають риси справжнього харак-
теру персонажу, коли він намагається удавати з себе іншого (наприклад, Шприх). На початку балету «тіні» 
покликані зобразити прогниле суспільство – без лоску та краси. Після чого вони у гарному вбранні на ту ж 
саму музику танцюють вальс. Таким чином, «тіні» передують розвиток сюжету, коли ці самі персонажі про-
являть себе у якості інтриганів. І тут «тіні» вирішені через неправильні рухи та пози, які позбавлені краси 
та форми, сповнені зламаності та скривлення. «Тіні», які зображають характер Ніни, зовсім інші. Їх рухи кра-
сиві, легкі та повітряні, пози відкриті. Зустрічаючись поряд з іншими персонажами, світлі «тіні» символізують 
думки про Ніну. Наприклад, коли Арбеніна мучить совість через отруєння коханої жінки. Ці «тіні» одягнені 
в біле вбрання, «тіні» світського суспільства – у чорне. Так на сцені метафорично показано, як темні «тіні» 
принижують, «душать» Ніну, заважають їй вирватись. Пластика рухів «тіней» наближається до «мови тіла», 
без пояснень зрозумілої глядачу. Переважно тіні спілкуються з глядачем, а не з дійовими особами.

При цьому кожному герою характерний свій хореографічний стиль, що відповідає його ролі в спекта-
клі. Та коли різко змінюється зовнішній образ героя та його характер, зміна стилю хореографії персонажа 
дає можливість глядачеві миттєво зрозуміти підґрунтя і смислове навантаження певної сцени. Наприклад, 
музичним лейтмотивом Невідомого є тема, яка звучить переважно соло, або дублюється в октаву, – тобто 
часто без оркестрового супроводу. У сценографії він також часто відокремлений від інших персонажів, час-
то наодинці. Шприх характеризується закритою позою, корпус його тіла часто зігнутий, присутній типовий 
характерний жест руками. Дуже технічно вирішений хореографічний образ Звездича – рухи уривчасті, енер-
гійні, насичені складними технічними прийомами. До нього схожа за характеристикою й Штраль, яка виді-
ляється яскравістю танцю, імпульсивністю та емоційністю. Хореографічна мова Ніни дуже контрастна до 
Штраль – в партії Ніни багато повільних плавних елементів та обійм, їй характерна ліричність та легатність. 
Деякі з цих елементів є й у Арбеніна, партія якого відрізняється продуманістю та артистизмом.

Важливу роль на просторово-сценічному рівні відіграє дзеркальний екран. Він виконаний з тканини, 
натягнутою на ферму, каркас. У разі прямої проекції, екран стає прозорим, і герой може дивлячись в нього 
відображати свої думки, бачення. У разі коли за екраном гаситься світло, екран стає повністю дзеркальним 
додаючи світловий ефект і збільшуючи простір сцени. Також за допомогою додаткових опцій, таких про-
екція, додавати відео інсталяцію персонажів, знятих попередньо.

За словами Станіслава Скринника, який виконував роль Звездича, дзеркало дозволяє бачити танцюристів 
з усіх точок на всій сцені, тому з образу не можна виходити ні на секунду. На думку головного художника теа-
тру Ігора Анісенко, дороге «чарівне дзеркало» з тканини, що працює як на просвіт, так і в якості екрану, дозво-
лить зробити дію балету багатоплановою та оголити душі персонажів. «Це дзеркало і нитяні завіси, за якими 
персонаж може стати невидимим, вислизнути в інший світ, демонструють, яким я бачу перспективи розвитку 
сценографії в нашому театрі. Чорний лінолеум підказав образ міста, куди не проникають промені сонця. Тема 
маскараду, де перетинаються кілька просторів одночасно, інтер’єр і екстер’єр, дзеркало і задзеркалля ... Гляда-
чі можуть бачити в дзеркалі своє відображення та розуміти, що ця історія – насправді про нас» (Гудыма, 2018).

Нитяна завіса дозволяє без зупинок або додаткових перерв змінювати картини й дії. Залежно від типу 
освітлення він може ставати прозорим, та дія відбувається як за завісою, так і перед ним, або не пропускати 
світло, і тоді під час картини на авансцені спокійно відбуваються навіть складні перестановки. Таким чином, 
дія вистави проходить на одному диханні, а режисеру та балетмейстеру не доводиться вдаватися до надума-
них й логічно необґрунтованих вставок в музичний та сценографічний матеріал.

І тому фінал спектаклю не є випадковим. Коли суспільство, яке згубило Арбеніна, повертається до буден-
ного для себе життя, з екрана спадає пелена, він приймає вертикальне положення та повільно загоряються 
бра залу для глядачів, дозволяють глядачам в дзеркалі побачити себе. Такий режисерський хід дає глядачам 
зрозуміти, що пристрасті вирують й по іншу сторону рампи, що вони взяті з реального життя, а любов 
і вірність, пристрасть і азарт живуть не тільки по той бік театральної завіси. В результаті сучасний глядач 
навіть перебуваючи в приміщенні театру, отримує кінематографічний ефект на театральній сцені, не відчу-
ваючи дискомфорт від застарілих та алогічних методів сценографії та режисури.

Художнє спілкування включає комунікацію зі зворотним зв’язком, що передбачає не тільки вплив твору на 
реципієнта, а й глядача на твір. Художнє спілкування втілює інтелектуально-емоційний творчий зв’язок автора 
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і сприймає передачу художньої інформації, що містить певне бачення світу, художню концепцію, аксіологічні 
орієнтири. У хореографічному мистецтві цей зв’язок реалізується за допомогою засобів його мови, сенс і при-
значення яких – не зображати, а висловлювати, за допомогою руху, знаків втілювати, являти в зримо, наочному 
вигляді якийсь смисловий зміст. Досягаючи органічного злиття пластичних поз, танцювальних рухів, жестів 
і міміки, танцівник створює характер героя, висловлює глибину його психологічних переживань, передає сут-
ність зображуваних подій. Тому танець часто називають таким, що говорить: виконавець не тільки вражає 
оточуючих спритністю і тренованістю тіла, але і вступає в спілкування з глядачами. Балетмейстер логічно 
й нерозривно поєднує окремі рухи, кожен з яких містить в собі не закінчену думку, а лише її потенцію, відті-
нок, який доростає до закінченої думки, лише з’єднавшись з іншими рухами в цілісний, осмислено побудова-
ний фрагмент. Тільки в контексті твору окремі руху наповнюються сенсом. Хореографічний текст – цілісність, 
що складається з елементів – образів, виражених за допомогою хореографічних знаків. Знаки несуть частко-
ве значення, але завдяки відносинам між знаками текст наповнюється певним змістом. Сучасна хореографія 
допускає більш вільне трактування тембрового колориту й оркестровки в цілому, і часто більш складну – коли 
всі найдрібніші деталі оркестрової партитури знаходять свій візуальний дозвіл на сцені.

Висновки. Режисура та хореографічне рішення вистави, зокрема балету «Маскарад» в Одеському наці-
ональному театрі опери та балету, орієнтовані на сучасного глядача та дозволяють йому насолодитись кла-
сичною спадщиною, вбираючи інформацію доступною йому мовою.
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Adnotacja. Celem artykułu jest analiza nazw obiektów hotelarskich, odnotowanych w południowych i północnych 
regionach Ukrainy w ciągu ostatnich dwudziestu lat, na podstawie cech leksykalno-semantycznych i strukturalnych.

Badanie przeprowadzono za pomocą takich metod naukowych, jak opisowa, arealna, statystyczna.
Zbadano liczne ukraińskie ergonimy, w tym 734 nazwy obiektów hotelarskich. Większość nazw jest podawana w 

języku ukraińskim, a także istnieją nazwy zapożyczone z innych języków. Głównym sposobem tworzenia nazw jest 
odapelatywny. Przeprowadzono analizę tych ergonimów i podjęto próby ich klasyfikacji. Nazwa obiektów hotelarskich 
na południu i północy Ukrainy, pochodzenia odapelatywnego, jest warunkowo podzielona na podgrupy. Analizowane 
w prezentowanej pracy nazwy mają pozytywny kolor stylistyczny i pełnią funkcję reklamową. Wskazano zastosowanie 
widonimowej metody tworzenia ukraińskich ergonimów. Wśród nazw widonimowych analizowane są ergonimy 
utworzone przez transonimizację antroponimów, toponimów, mitonimów, poetonimów. Wśród nazw widoniowych 
wyróżnia się ottoponimowe i odantroponimowe jako najliczniejsze.

Słowa kluczowe: ergonim, toponim, antroponim, transonimizacja, apelatyw, token, nazwa zapożyczona.
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Abstract. The purpose of the article is the names’ analysis of objects of hotel business, recorded in the southern 
and northern regions of Ukraine over the last twenty years according to lexical, semantic and structural features.

The research was carried out using such scientific methods as descriptive, areal, statistical.
Numerous Ukrainian ergonyms, including 734 names of objects of hotel business were investigated. Most of the names 

are given in Ukrainian, as well as available names borrowed from other languages. The main way of the names formation 
is appellativian. These ergonyms were analyzed and an attempt of their classification was made. The names of the objects 
of the hotel business of the southen and northern Ukraine, which were created by onymisation from appellatives, 
are conditionally divided into subgroups. Particular attention is paid to the onymian method of Ukrainian ergonyms 
formation. Among the onymian names there are various ergonyms, formed by the transonymization from antroponyms, 
toponyms, mythonyms, poetonyms. Among the names, formed by transonymization the ergonyms created from toponyms 
and antroponyms are distinguished as the most numerous ones.

Key words: ergonym, toponym, antroponym, transonymization, appellative, lexical unit, borrowed name.
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Анотація. Метою статті є аналіз найменувань об’єктів готельного бізнесу, зафіксованих у південних та пів-
нічних областях України протягом останніх двадцяти років, за лексико-семантичними та структурними ознаками.

Дослідження здійснено за допомогою таких наукових методів, як описовий, ареальний, статистичний.
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Досліджено численні українські ергоніми, зокрема 734 назви об’єктів готельного бізнесу. Більшість імен пода-
но українською мовою, а також наявні імена, запозичені з інших мов. Основний спосіб утворення назв – віда-
пелятивний. Ці ергоніми було проаналізовано та зроблено спробу їх класифікації. Найменування об’єктів готель-
ного бізнесу півдня та півночі України, відапелятивного походження, умовно поділено на підгрупи. Аналізовані 
у поданій праці найменування мають позитивний стилістичний колір і виконують рекламну функцію. Зазначе-
но використання відонімного метода формування українських ергонімів. Серед відонімних назв проаналізовано 
ергоніми, утворені шляхом трансонімізації антропонімів, топонімів, міфонімів, поетонімів. З-поміж відонімних 
назв виокремлено відтопонімні та відантропонімні як найчисленніши.

Ключові слова: ергонім, топонім, антропонім, трансонімізація, апелятив, лексема, запозичена назва.

Вступ. Посилений інтерес українських дослідників до вивчення ергонімів – назв об’єктів різних видів 
людської діяльності, особливостей їх виникнення, взаємодії з іншими класами онімів та функціонування 
пояснюється зростанням кількості об’єктів різного напряму діяльності, до яких й належать назви об’єктів 
готельного бізнесу. В українському мовознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століття з’явилось чимало 
праць, в яких основним напрямом вивчення ергонімів є ареальний. Cьогодні маємо ґрунтовні дисерта-
ційні праці, присвячені вивченню назв різних регіонів України. Так, О.О. Белей докладно проаналізував 
фірмонімікон Закарпаття (Белей, 2000), Ю.І. Дідур на прикладі назв ергонімів, зафіксованих у великих 
містах різних країн провела зіставний аналіз (Дідур, 2015), Н.В. Кутуза досліджувала ергоніми міста 
Одеси (Кутуза, 2003), Н.М. Лєсовець вивчала ергоніми міста Луганськ (Лєсовець, 2007), О.М. Сидоренко 
присвятила своє дослідження номінаційним процесам у полілінгвальній ергонімії Донеччини (Сидорен-
ко, 2013), М.М. Цілина простудіювала назви Києва (Цілина, 2006). Водночас, зважаючи на наявні наукові 
розвідки, можемо стверджувати, що окремі підкласи ергонімів ще достатньо не досліджено. До такого 
підкласу належать сервісоніми – об’єкти надання послуг, необхідність вивчення яких і зумовлює акуталь-
ність поданої роботи.

Метою роботи є аналіз найменувань об’єктів готельного бізнесу, зафіксованих у південних та північних 
областях України протягом останніх двадцяти років, за лексико-семантичними та структурними ознаками.

Основна частина. Запропоноване дослідження проведено на матеріалі назв, зафіксованих упродовж 
2000–2020 рр. в південних регіонах, до яких умовно віднесено Одеську, Миколаївську, Херсонську області 
та Автономну Республику Крим; та північних регіонах, а саме в Житомірській, Рівненській, Сумській, Хар-
ківській та Чернігівській областях. Аналіз ергонімів в Автономній Республіці Крим проведено на матеріалі, 
що був у наявності станом на 1 січня 2014 року і в подальшому не корегувався.

1. Специфіка іменувань готелів на півдні України
Назви цієї підгрупи досліджено на фактичному матеріалі, зібраному в Одеській, Миколаївський,  

Херсонській областях та Автономній Республіці Крим. Всього нараховано 479 одиниць. Трансонімізовані 
оніми становлять близько 32%. З-поміж них трансонімізованих топонімів – 15%, трансонімізованих антро-
понімів – 8%, інших класів онімів – 9%. Відапелятивним шляхом утворено 68 % назв готелів півдня України.

З-поміж назв, утворених шляхом трансонімізації топонімів, виокремлено такі структурні моделі:
− трансонімізовані одиничні топоніми, що вказують на державну приналежність об’єкта: п’ять назв 

готелів «Україна», три з яких зафіксовані на території Автономної Республіки Крим – у Євпаторії, Севасто-
полі, Сімферополі;

− трансонімізовані одиничні топоніми, що мають відношення до даної місцевості: «Євпаторія», «Тав-
рія», «Алупка», «Бахчисарай», «Керч», «Симеиз», «Крим», «Кримський», «Ливадия», «Массандра», «Севас-
тополь», «Херсонес» (історична назва старогрецького міста-держави в південно-західній частині Криму), 
«Аркадія», «Одеса», «Нова Каховка», «Херсон», Arabatka;

− трансонімізовані одиничні топоніми, що позначають острови та мають відношення до даної місцевос-
ті: «Адалари» (назва, що позначає два невеликих скелястих острови в Чорному морі поблизу Гурзуфа, іноді 
називають «Білі скелі» і «Скелі-близнюки»); «Джарилгач» (найбільший за площею і другий за довжиною 
острів України і Чорного моря, назва з кримськотатарського перекладається – порятунок).

− трансонімізовані одиничні топоніми, що не мають відношення до даної місцевості, позначають най-
цікавійші куточки світу: «Александрия», «Анталия», «Барселона», «Венеция», «Версаль», «Даккар» (істо-
ричне місто в сучасній Ефіопії, яке було другою столицею середньовічного султанату Адал), «Калифорния», 
«Капри», «Санта-Барбара», «Ямайка», Monte Karlo, Vegas, Verona;

− словосполучення з трансонімізованими топонімами та відтопонімними ад’єктивами: «Ялта-Інту-
рист», «Шанхай-блюз», «Кримська Рів’єра», «Одесский дворик», «Закарпатская колыба», «Лондонська 
Бристоль», «Лондонська СПА»;

− трансонімізовані гідроніми та словосполучення з трансонімізованими гідронімами: «Атлантика», 
«Днепр», «Ингул», «Черное море Отрада», «Черное море Парк Шевченко», «Затишок Чорного моря», 
«Отдых на Азовском море», «Караголь» – водойма в середній течії річки Аузун-Узень в Бахчисарайському 
районі Криму, Black Sea;

− одиничний трансонімізований оронім: Everest.
З-поміж назв, утворених шляхом трансонімізації антропонімів, виокремлено такі групи:
− трансонімізовані одиничні антропоніми – привабливі жіночі імена: «Амели», «Лидия», «Дашенька», 

«Елена», «Софія», «Светлана», Anzhelina, Angelina, Viktoria;
− трансонімізовані антропоніми – чоловічі імена та словосполучення з ними: «Платон», «Тамир», 

«Джемаль»;
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− назви з відантропонімним компонентом із вказівкою на ім’я господаря: «У Анны Пантелеевны»,  
«У Ольги», «У Ирины», «У Славы»;

− трансонімізовані антропоніми – імена та прізвища видатних особистостей минулого та словосполу-
чення з цими іменами: «Айвазовский», «Дерибас», «Дюк отель», «Екатерина ІІ», «Лермонтовский», «Мень-
шиков», «Моцарт», «Немо», «Ришельевский», «Адмирал Нельсон», «Чехов хостел», «Винодельческое хазяй-
ство князя П.Н. Трубецкого»;

Тричи зафиксовано контамінацію в назвах відантропонімного походження «Владимар» (Володимир 
та Марія), «Вилари» (Віталій та Лариса), «Вадлена» (Вадим та Олена).

З-поміж назв б’єктів готельного бізнесу півдня України, утворених від інших видів онімів, зафіксовано 
такі підгрупи:

− трансонімізовані катойконіми: «Тавричанка», «Черноморец»;
− трансонімзовані космоніми: «Андромеда», «Юпитер»;
− трансонімізовані міфоніми: «Калипсо», «Одиссей», «Пегас», «Феникс», Atlant;
− трансонімізовані поетоніми: «Колобок», «Золотое Руно», «Джоконда», Aladdin, Arlekino.
Назви готелів відапелятивного походження поділено на такіі підгрупи:
− назви з прямою вказівкою на вид діяльності: «Гостевой дом», «Гостинный дом», «Гостинный двор»;
− назви, що вказують на комфортні умови та якість обслуговування: «Відпочинок», «Новая», «Уют», «Уют 

кемпинг», «Домашний», «Затишний», «Комфорт», «Тихая гавань», Welcome Home, Welcome to Paradise;
− назви з незавуальованою інформацією про вид діяльності осіб, для яких вони призначені: «Авто-

гостиница», «Бізнес-центр», «Будинок міжрейсового відпочинку рибалок», «Динамо», «Дом охотника»,  
«Енергетик», «Республіканський учбовий центр-готель», «Спортивний», «Строитель», «Металлург»;

− романтичні назви з вказівкою на будівлю: «Бастион», «Домик для Вас», «Коттедж»;
− назви, утворені від назв дорогоцінних каменів: «Жемчужина», «Жемчужина плюс», «Гранат»,  

«Оксамит»;
− назви, утворені від назв рослин з позитивною конотацією: «Березка», «Белая акация», «Магнолия», 

«Елки-палки», «Калина», «Лотос», «Одуванчик», «Шпинат», Barbaris, Cherry, Mango;
− назви, утворені від назв птахів та тварин з позитивною конотацією: «Белый лев», «Бекас», «Зебра», 

«Золотой фазан», «Кенгуру», «Ласточка», «Медведь», «Орлятко», «Фламинго», «Чайка», «Ягуаr», Happy 
cat, Fox, Starfish;

− завуальовані романтичні назви: «Апогей», «Поляна сказок», «Оазис», «Отрада», «Мираж», «Улыбка», 
«Фортуна», «Фантазия», Paradise;

− романтичні назви з вказівкою на розташування на березі моря: «Волна», «Гавань», «Залив», «У моря», 
«Золотий берег», «Золотий пляж», «Лазурний», «Парус», «Причал», «Фрегат», Plase del Mar, Art Beach;

− назви, що містять інформацію про вітер з позитивною конотацією: «Роза ветров», «Солнечный ветер», 
Breeze Hostel.

Також зафіксовано декілька закодованих назв, зміст яких має таємну для необізнаних інформацію: назва 
готелю «Ас-Ель» в Коктебелі – від жіночого імені Асель арабського походження, що має кілька варіантів 
значення. Найбільш популярною є версія, що ім’я Асель означає солодка, як мед або просто мед. Ще є вер-
сія, що Асель значить вечір або сутінки. Згідно з треттю версією Асель – це м’яка або ніжна. Назва готелю 
«Листригон» в Балаклаві має негативну конотацію та позначає міфічний народ велетнів людожерів, з яким 
зустрівся під час своїх мандрів Одіссей. «Атриум» – це назва архітектурної споруди, де частина будівлі, як 
правило, побудована по вертикалі, кожен поверх являє собою галерею, на які виходять різні приміщення 
та закінчується світлопрозорим куполом, що є джерелом освітлення цього простору.

Назви іншомовного походження з-поміж найменувань готелів південного регіону становлять лише 22% 
від загальної кількості (103 власні назви), що є найменшим показником порівняно з іншими регіонами. Най-
більшу кількість запозичень у південному регіоні нараховано в Одесі (49%), як у найпривабливійшому для 
туристів місті з міжнародним портом. Назви, подані латинською графікою, нараховують 90% (Happy Cat, 
White House), іншомовні назви, транслітеровані кирилицею, – лише 10%. Дев’ять українських назв передано 
латинською графікою: Otdyh u Morya, Banya Hotel та ін.

Більшість запозичених назв у мові-оригіналі мають позитивне стилістичне забарвлення: Dream Hostel, де 
dream – мрія в перекладі з англійської; Pearl of Odessa, де pearl в англійській позначає перлину; Cottage with 
Sea View – складна назва перекладається як котедж з морським краєвидом.

Основним матеріалом для утворення запозичених назв, як і в мові-оригіналі, є оніми та апелятиви.
Відонімні назви – це трансонімізовані оніми різних груп:
− антропоніми: одиничний антропонім на позначення прізвища – Kostandi, Da Vinci; одиничний антропо-

нім на позначення імені – Viktoria, Taras, Kleopatra, іншомовне ім’я подане кирилицею – «Джоконда» та ін;
− топоніми: Milano, De Versal, Odessa;
− урбаноніми: Comfort Apartment on Bogoyavlenskiy, Apartment on Dekabristov 4;
− прагматонім: «Совиньон».
До відапелятивних назв належать лексеми з вказівкою на якість обслуговування: Comfort 24, Dream 

Hostel, Luxury Villa, Best Apartment.
Крім запозичень з англійської, зафіксовано також назви, запозичені з інших мов:
− Vele Rosse перекладається з італійської як червоні вітрила;
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− у назві Stella Residence Club вживано італійське слово stella – зірка;
− «Палладиум» – назва має грецьке походження παλλάδιον – священна статуя-оберіг, яка зображала Афі-

ну Палладу; була святинею й талісманом міста, у якому зберігалась. У переносному значенні – талісман, 
сакральний предмет, що приносить удачу власнику (частіше країні);

− Guest House Kostandi – також є назвою з грецьким походженням – Kostandi, це трансонімізований 
антропонім, переданий латинською графікою; є прізвищем українського художника грецького походження 
Костанді Кіріака Костянтиновича, життя і робота якого були тісно пов’язані з Одесою;

− Da Vinci – трансонімізований італійський антропонім, прізвище видатного італійського художника 
і вченого епохи Відродження;

− Milano – трансонімізований італійський топонім, назва міста на півночі Італії;
− назва пансіонату «Совиньон» в Одесі походить від французького Sauvignon, частіше вживається як 

Cabernet Sauvignon – сорт винограду, який використовується для виробництва вина. Отже, цю назву можна 
розглядати як трансонімізований прагматонім;

− назва готелю Grand Marine є запозиченням з французької мови та перекладається українською як вели-
кий флот.

2. Специфіка іменувань готелів на півночі України
До цієї підгрупи належать назви готелів з північних та північно-західних областей, а саме Сумської, 

Харківської, Чернігівської, Житомирської та Рівненської. Всього нараховано 255 одиниць. Трансонімізовані 
оніми становлять 31%, у тому числі: трансонімізовані топоніми – 18%, трансонімізовані антропоніми – 6%, 
інші класи онімів – 7%. Відапелятивним шляхом утворено 69% назв готелів півночі України.

З-поміж назв, утворених шляхом трансонімізації топонімів, виокремлено такі структурні моделі:
− одиничні відтопонімні назви з вказівкою на державну приналежність, наприклад: назву готелю  

«Україна» зафіксовано в чотирьох містах північного регіону: Сумах, Чернігові, Житомирі, Рівному;
− одиничні трансонімізовані топоніми, які мають певне відношення до даної місцевості: «Суми»,  

«Тростянець», «Полісся», «Прилуки», «Радомишль», «Харків», Rivne;
− одиничні трансонімізовані топоніми, які не мають відношення до даної місцевості: «Баден-Баден», 

«Британія», «Венеція», «Майами», «Марракеш», New York;
− відтопонімні ад’єктиви: «Київський», Moskovskyi, Poltavsky Shliakh.
Назви, утворені шляхом трансонімізації антропонімів, розподілено на такі підгрупи:
− трансонімізовані одиничні антропоніми – привабливі жіночі імена: «Вікторія», «Валентина», «Софія», 

«Надія», «Марго», Tatiana;
− трансонімізовані антропоніми – чоловічи імена та словосполучення з ними: Miron Hotel, Alex;
− трансонімізовані антропоніми – прізвища видатних особистостей минулого: «Колумб», «Рылеев»,  

De Gaulle (французький військовий і державний діяч).
З-поміж назв б’єктів готельного бізнесу північного регіону України, утворених від інших видів онімів 

зафіксовано такі підгрупи:
− трансонімізовані міфоніми: «Калипсо», «Меркурий», «Посейдон», «Гермес»;
− трансонімізовані поетоніми: «Айвенго», «Кіт Баюн та Кривенька Качечка».
Назви готелів відапелятивного походження поділено на такі підгрупи:
− назви з прямою вказівкою на тип будівлі: «Пансіон», «Садиба», «Фазенда», «Котедж», «Наша дача», 

«Тераса»;
− назви з незавуальованою вказівкою на вид діяльності: «Пан Готель», «Крыша», «Постоялый двор», 

Twin Apart Hotel;
− назви з незавуальованою вказівкою на вид діяльності осіб, для яких вони побудовані: «Хімік», «Нафто-

вик», «Металіст», «Профспілковий», Station Hotel;
− назви з вказівкою на якість умов проживання: «Батьківський двір», «По-домашньому», Complemente, 

Seven Stars;
− романтичні назви з вказівкою на місце розташування: «Околиця», «Чарівне озеро «Садки», «Екодім 

у лісі», «Дальній кордон», «Лесная песня», «Дом на берегу реки», Paradise Garden, West End Hostel;
− абстрактні назви романтичного або фантазійного плану з позитивною конотацією: «Парасолька», 

«Радужный», «Этуаль», «Элит», «Дружба», «Мир», «Стиль», Sweetdream Hostel;
− назви, утворені від назв комах, птахів та тварин з позитивною конотацією: «Весела бджілка»,  

«Медуза», «Ягуар», Dodo, Leo;
− назви, утворені від назв рослин з позитивною конотацією: «Дубки», «Ирис», «Шафран», Sunflower B&B;
− словосполучення з лексемами – назвами кольору: Green Orange, Grey Orchid, Yellow Loft, Yellow unlimited.
Група назв іншомовного походження становить 43% від загальної кількості найменувань об’єктів готель-

ного бізнесу північного регіону України (110 сервісонімів). З-поміж них зафіксовано як назви, подані латин-
ською графікою (92%) : Sunflower B&B, Green Orange, Twin Apart Hotel, Seven Stars, так й іншомовні назви, 
транслітеровані кирилицею (8%): «Артуа», «Грант». Окрім традиційних запозичень з англійської (близько 
90 % – Sweetdream Hostel, West End Hostel, Paradise Garden та ін) зафіксовано запозичення з інших мов:

− назва готелю Hola! є запозиченням з іспанської мови та перекладається українською як привіт!;
− De Gaulle – прізвище французького генерала, трансонімізоване прямим включенням;
− назва готелю Fleur-de-Lys є запозиченням з французської мови та перекладається українською як квіт-

ка лілії;
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− назва готелю Lair є запозиченням з французської мови та перекладається українською як лігво;
− назва готелю Viva є запозиченням з португальської та перекладається українською як жити.
Як відомо, у сучасному світі існують готелі, які належать до всесвітньої готельної мережі й мають одна-

кову назву. Наприклад, в Україні зафіксовано готелі мережі Ramada, які розташовані в містах Київ, Донецьк, 
Львів. Лексема Ramada є запозиченням з англійської та перекладається українською як альтанка або ґанок. 
У Києві до традиційної назви ще додано лексему encore, яка перекладається з французської як знову,ще 
одна. Тому назва готелю Ramada encore в Києві є змішаним запозиченням з англійської та французької мов.

У 2003 році в Україні з’явився готель ще однієї мережі Reikartz, яка сьогодні нараховує більш 20 готелів 
у різних регіонах країни. Reikartz – це назва,що є трансонімізованим антропонімом, ім’ям бельгійського 
архітектора Франсуа Рейкарца, який очолів будівництво першого готелю у Львові. Цей готель став першим 
готелем-представником відомого бренду Reikartz Hotels & Resorts в Україні.

Таблиця 1
Розподіл назв відонімного та відапелятивного походження та запозичень 

об’єктів готельного бізнесу півдня та півночі України

№ Регіон Загальна
кількість

Відонімні 
назви, %

Відтопонімні 
назви, %

Відантро- 
понімні 

назви, %

Інши 
відонімні, %

Відапеля- 
тивні назви, %

Запози- 
чення, %

1 Південь 
України 479 32 15 8 9 68 22

2 Північ 
України 255 31 18 6 7 69 43

Усього: 734

Висновки. Основним способом формування назв об’єктів готельного бізнесу півдня та півночі України 
визначено відапелятивний. З-поміж відонімних назв виокремлено відтопонімні та відантропонімні як най-
численніши, також виділено відміфонімні, відпоетонімні, відкосмонімні, відкатойконімні назви, утворені 
шляхом трансонімізації. У групі відапелятивних ергонімів зафіксовано назви, з незавуальованою вказівкою 
на вид діяльності, якість умов проживання, місце розташування, романтичні, завуальовані назви, запози-
чення з інших мов. У назвах готелів досліджуваних регіонів широко вживані іншомовні назви, подані як 
латинською графікою так і транслітеровані кирилицею.

Усі назви готелів – це позитивні, орфоепічно не складні лексеми, які є зрозумілими як для українськомов-
них, так й іншомовних (не обов’язково англомовних) відвідувачів.

Подальше вивчення специфіки виникнення ергонімів полягає в зіставному аналізі найменувань об’єктів 
готельного бізнесу різних регіонів України, а також у порівнянні з об’єктами інших видів діяльності.
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Adnotacja. W drugiej połowie XIX w. przemysł mączny zaczyna odgrywać kluczową rolę w życiu gospodarczym 
prawobrzeżnej Ukrainy. Wynika to z przeprowadzenia szeregu liberalnych reform w Imperium Rosyjskim, wprowadzenia 
techniki parowej i mielenia walcowego zamiast mielenia za pomocą kamieni młyńskich. W związku z tym ten obszar 
produkcji już wtedy zaczął przyciągać uwagę badaczy. Obiektem kompleksowego omówienia młyny stały się jednak 
dopiero po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy w 1991 r.

W artykule dokonano charakterystyki i analizy istniejącego kompleksu historiograficznego, który poświęcony 
jest problematyce produkcji mąki guberni kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej w drugiej połowie XIX i na początku 
XX wieku. Ustalono, że pomimo dużej liczby prac poświęconych życiu społeczno-gospodarczemu ziem ukraińskich 
przemysł mączny nie stał się przedmiotem odrębnego kompleksowego badania historycznego. Współcześni badacze 
zwracali uwagę na poszczególne aspekty wspomnianej problematyki. Dlatego autor dokonał podziału dostępnych prac, 
w zależności od odzwierciedlonej tematyki, na badania poświęcone tworzeniu warstwy przedsiębiorców, rozwojowi bazy 
logistycznej, handlowi wewnętrznemu i zagranicznemu, badaniom lokalnym i regionalnym.

Badanie opiera się na wykorzystaniu zarówno ogólnych naukowych, jak i specjalnych metod historycznych: 
porównania, analizy, syntezy, problematyki chronologicznej i historyczno-typologicznej. To właśnie te metody umożliwiły 
przeprowadzenie kompleksowej analizy naukowej badanej problematyki. Podsumowania i wnioski przedstawione w 
artykule mogą być wykorzystane w dalszym badaniu ogólnego obrazu historii społeczno-gospodarczej Ukrainy nowej ery.

Słowa kluczowe: historiografia, prawobrzeżna Ukraina, produkcja mąki, młyn, przewrót przemysłowy.

PROBLEMS OF FLOUR-MILLING PRODUCTION OF RIGHT-BANK UKRAINE 
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IN THE WORKS OF MODERN UKRAINIAN RESEARCHERS
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Abstract. Flour-milling industry begins to play a key position in the economic life of the Right-Bank Ukraine in 
the second half of the XIX century. This was due to a number of liberal reforms in the Russian Empire, the introduction 
of steam technology and roller grinding instead of millstones. Accordingly, this area of production has already begun to 
attract the attention of researchers. The mills became the object of comprehensive coverage only after the proclamation 
of Independence of Ukraine in 1991.

The article describes and analyzes the existing historiographical complex, which is devoted to the problems of flour-
milling production in Kyiv, Podil and Volyn governorates in the second half of the XIX – the beginning of XX century. It 
is established that despite the large number of works devoted to the socio-economic life of the Ukrainian lands, the flour-
milling industry has not become the subject of a separate comprehensive historical study. Modern researchers have paid 
attention to certain aspects of this issue. That is why the author divided the available works, depending on the subject, into 
studies that are devoted to the formation of the stratum of entrepreneurs, the development of material and technical base, 
domestic and foreign trade, local and regional research. The study is based on the use of both general and special historical 
methods: comparison, analysis, synthesis, problem-chronological and historical-typological methods. These methods 
made it possible to conduct a comprehensive scientific analysis of the studied issues. The generalizations and conclusions 
set forth in the article can be used in further research of the general picture of the socio-economic history of Ukraine 
of the New Age.

Key words: historiography, Right-Bank Ukraine, flour-milling production, mill, industrial revolution.
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Анотація. У другій половині ХІХ ст. борошномельна промисловість починає відігравати ключові пози-
ції в економічному житті Правобережної України. Це зумовлювалось проведенням низки ліберальних реформ 
у Російській імперії, запровадженням парової техніки й вальцевого помелу замість жорнового. Відповідно, ця 
сфера виробництва вже тоді почала привертати увагу дослідників. Але об’єктом всебічного викладення млини 
стали лише після проголошення незалежності України в 1991 р.

У статті проведено характеристику й аналіз наявного історіографічного комплексу, який присвячений проблемати-
ці борошномельного виробництва Київської, Подільської та Волинської губерній у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. Встановлено, що, незважаючи на велику кількість праць, які присвячені соціально-економічному життю укра-
їнських земель, борошномельна галузь так і не стала предметом окремого комплексного історичного дослідження. 
Сучасні дослідники звертали увагу на окремі аспекти вказаної проблематики. Саме тому автором здійснено поділ наяв-
них праць залежно від відбитої тематики на дослідження, які присвячені формуванню прошарку підприємців, розви-
тку матеріально-технічної бази, внутрішній і зовнішній торгівлі, локальним і регіональним дослідженням.

Дослідження базується на використанні як загальнонаукових, так і спеціальних історичних методів: порівняння, 
аналізу, синтезу, проблемно-хронологічного й історико-типологічного. Саме ці методи дали можливість провести все-
бічний науковий аналіз досліджуваної проблематики. Викладені в статті узагальнення та висновки можуть бути вико-
ристані під час подальшого дослідження загальної картини соціально-економічної історії України Нової доби.

Ключові слова: історіографія, Правобережна Україна, борошномельне виробництво, млин, промисловий 
переворот.

Вступ. Після проголошення незалежності України в 1991 р. розпочався новий період у розвитку вітчизня-
ної історичної науки. Значна кількість питань, які за часів Радянського Союзу досліджувались заангажовано, 
тепер почали переосмислюватися та викладатися по-новому. Особлива увага була приділена проблематиці 
соціально-економічного життя українських земель. Важливим її аспектом є борошномельна промисловість, 
яка за обсягами й темпами розвитку займала ключові позиції в економіці Київської, Подільської та Волин-
ської губерній.

Але варто відзначити, що питання розвитку й функціонування борошномельної промисловості на тери-
торії Правобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. так і не стало предметом окремого 
комплексного історичного дослідження. Здебільшого, науковці викладають борошномельну галузь у кон-
тексті загального економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії. Характеризуються 
лише окремі її аспекти, як, наприклад, підприємницька діяльність, зовнішня та внутрішня торгівля мукою, 
матеріально-технічна база й промисловий переворот, історія окремих млинів.

Основна частина. Метою дослідження є аналіз історіографічного доробку сучасних українських 
дослідників, що стосується розвитку борошномельної промисловості на території Правобережної України 
в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Ураховуючи поставлену мету, автором сформовано такі дослідницькі завдання: виявити й проаналізува-
ти праці, які відбивають указану проблематику; визначити й обґрунтувати їхню наукову цінність для дослі-
дження борошномельного виробництва Київської, Подільської та Волинської губерній у другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст.; структурувати праці за тематикою досліджень.

1. Формування класу підприємців
Характерною особливістю сучасної української історичної науки є переосмислення наукового дороб-

ку істориків радянського періоду. Прикладом цього може слугувати викладення місця та ролі підприємців 
у розвитку промисловості, зокрема борошномельної. Від негативного воно змінюється на позитивне. Під-
приємці вже досліджуються не як клас жорстоких експлуататорів, а як важлива ланка економічного життя, 
як засновники нових підприємств, шкіл і меценати.

У такому контексті варто відзначити працю Т. Лазанської «Історія підприємництва в Україні (на матеріалах 
торгово-промислової статистики ХІХ ст.)». Дослідниця викладає промисловий розвиток України й формуван-
ня прошарку підприємців. Значну увагу вона приділяє промисловому перевороту в борошномельній галузі. 
Він виявився в переході від використання сили води, вітру й тварин до запровадження парових двигунів, які 
значно підвищили ефективність виробництва. Також аналізуються форми державного регулювання економіки, 
соціальні й національні особливості формування підприємців, господарська діяльність торгово-промислового 
класу й окремих представників українського підприємництва (Терещенки, Симиренки) (Лазанська, 1999).

Значний інтерес становить стаття Т. Лазанської «Соціальне походження промислової буржуазії України 
в ХІХ ст.». Дослідниця відзначає, що основним джерелом для формування підприємців стали поміщики 
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й купці. Це зумовлювалось тим, що вони володіли значними капіталами, які змогли спрямувати на заснуван-
ня нових підприємств і розвиток уже наявних (Лазанська, 1996: 65–73).

Проблематику утворення підприємців досліджувала також Т. Ніколаєва в ряді статей: «Соціокультурна харак-
теристика підприємців України (1861–1914 рр.)» (Ніколаєва, 2011: 95–107), «Соціальний та національний склад 
підприємницького прошарку в Україні в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.» (Ніколаєва, 2003: 285–292), 
«Роль підприємців України в розвитку професійної освіти (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.)» (Ніколаєва, 
2005: 82–96). У своїх працях дослідниця викладає національний склад підприємців, урядову політику, а також 
розвиток професійно-технічної освіти й участь підприємців в її становленні на українських землях.

У контексті дослідження проблематики утворення підприємців, їхнього значення та ролі в економічному 
житті українських земель другої половини ХІХ – початку ХХ ст. важливе значення займають статті О. Доні-
ка «Промислове підприємництво дворянства України в ХІХ ст.: урядова політика, особливості розвитку, 
галузеві напрямки» (Донік, 2007: 18–41), «Соціокультурний вимір підприємництва в Україні у другій поло-
вині ХІХ – на початку ХХ ст.», (Донік, 2003: 48–55) та «Етнічна диференціація і процеси соціально-культур-
ної адаптації підприємців України в пореформену добу» (Донік, 2012: 96–111).

У своїх працях автор приділяє значну увагу галузям промисловості, які були тісно пов’язані із сільським 
господарством, зокрема борошномельній. Важливим аспектом дослідження є характеристика національного 
складу підприємців (євреїв, росіян, іноземців та українців). Цікаве твердження автора, що українці не змогли 
утворити на власних землях міцну й організовану спільноту підприємців-господарників (Донік, 2012: 109).

Сучасна українська історична наука також не оминула увагою питання іноземних підприємців у борош-
номельній промисловості. Цій проблематиці присвячена стаття А. Машкіна «Російське дворянство інозем-
ного походження в промисловості України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (Машкін, 1998: 83–88). 
Дослідник наводить характеристику національної приналежності підприємців, вказує інформацію про кіль-
кість млинів, якими вони володіли, обсяги виробництва й інфраструктуру.

У статті П. Білецького «Участь іноземних підприємців у харчовій промисловості Подільської губернії 
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» дослідник викладає місце іноземців у розвитку харчових галузей 
промисловості Поділля. Автором схарактеризовано канали інвестування закордонного капіталу, розвиток 
матеріально-технічної бази, організацію роботи іноземними фахівцями. Особливо цінною є інформація про 
іноземців, які були власниками млинів у Подільській губернії (Білецький, 2014: 384–399).

Необхідно відзначити монографію історика О. Буравського «Поляки Волині у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст.». Дослідник викладає внесок представників польської національності в економічне життя 
регіону. Заслугою дослідника також є введення до наукового обігу значної кількості раніше неопублікованих 
архівних матеріалів (Буравський, 2004).

Особливістю всіх праць зазначеної історіографічної групи є те, що жодна з них не присвячена виключно 
борошномельній промисловості, а досліджуються питання формування прошарку підприємців у комплексі 
з іншими сферами виробництва (цукровою, винокурною і так далі).

2. Матеріально-технічна база
Важливим аспектом у дослідженні розвитку борошномельного виробництва та його місця в промисло-

вому житті Правобережної України в пореформений період є викладення технічного оснащення млинів. 
Характерною особливістю економічного життя Російської імперії в другій половині ХІХ ст. став промисло-
вий переворот, який виразився в активному використанні парових двигунів. Це дало змогу значно збільшити 
обсяги й вартість виробленої продукції, значно розширити інфраструктуру борошномельних підприємств.

У контексті дослідження такої проблематики важливе місце займає стаття С. Ганницького «Типологія 
млинів на українських землях ХІХ – поч. ХХ ст.». Автор характеризує традиційні види млинів, які набули 
поширення в Україні: водяні, вітряні й топчаки (з тваринними приводами) (Ганницький, 2011: 130–132).

Технічна характеристика борошномельних підприємств викладена в статті С. Шапрана «Архітектурно-
конструктивні вирішення млинів Волині періоду ХІХ – початку ХХ ст». Дослідник наводить статистич-
ні відомості про кількість млинів на Волині на початку ХХ ст., національний склад підприємців, вартість 
перероблення зерна. Значну увагу він приділяє технічним особливостям функціонування водяних, вітряних 
млинів і тартаків. Їхній опис супроводжується детальним кресленням схеми роботи, що дає змогу порівняти 
основні аспекти їхньої конструкції (Шапран, 2014: 293–301).

Важливе значення для вивчення млинарства Правобережної України мають статті М. Москалюка  
«Технічний переворот на Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.» (Москалюк, 2007: 42–53) 
і «Матеріально-технічна база підприємств харчової промисловості на Правобережній Україні в другій поло-
вині ХІХ століття» (Москалюк, 2003: 65–68). Дослідник на основі значної кількості матеріалів аналізує 
особливості промислового перевороту в борошномельній промисловості, значну увагу приділяючи запро-
вадженню на млинах парових двигунів і вальцьової технології перероблення зерна.

Проблематиці виробництва борошна присвячена стаття М. Москалюка «Розвиток борошномельної про-
мисловості в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.». Дослідник наводить 
характеристику основних типів млинів, які набули поширення на українських землях, і порівнює їхню про-
дуктивність. Значну цінність для історичної науки становлять відомості про млини в Подільській губернії 
та Києві (Москалюк, 2009: 23–26).

До найінформативніших досліджень сучасної історіографії належить стаття А. Леня «Розвиток техніч-
ного прогресу у борошномельній промисловості в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»  
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(Лень, 2012: 340–344). Автор подає детальний опис принципів роботи основних типів млинів: водяних, 
вітрових і парових. Значну увагу приділено промисловому перевороту й використанню на підприємствах 
парової техніки й високопродуктивних вальцьових верстатів, які були найефективнішими в досліджуваний 
період. Автор робить висновок, що саме завдяки матеріально-технічному прогресу борошномельна промис-
ловість змогла трансформуватись у велике ринкове виробництво (Лень, 2012: 343).

Необхідно також відзначити працю О. Жам «Технічний стан парових борошномельних млинів Право-
бережної України другої половини ХІХ ст.». Дослідниця на основі значного обсягу архівних матеріалів 
наводить детальний опис використання парової техніки на млинах. Відзначається їхня ефективність, особ-
ливості використання стаціонарних і локомобільних парових двигунів, специфіка експлуатації. Заслугою 
авторки є характеристика окремих млинів, які діяли на Правобережній Україні в другій половині ХІХ ст. 
(Жам, 2011: 114–118).

Отже, серед праць цієї історіографічної групи з’являються дослідження, предметом яких є борошномель-
не виробництво Правобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Заслугою авторів є залучен-
ня до наукового обігу значної кількості матеріалів, у тому числі архівних. Також саме питання промислового 
перевороту в борошномельній промисловості й запровадження парової техніки є одним із найбільш вивче-
них аспектів діяльності цієї сфери виробництва.

3. Зовнішня та внутрішня торгівля
Важливим фактором функціонування борошномельної промисловості на території Правобережної України 

в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. стала реалізація виробленої продукції на зовнішніх і внутрішніх ринках.
Питання зовнішньої торгівлі зерновою та борошномельною продукцією зображено в статті І. Жиленко-

вої «Структура та динаміка експорту зернової продукції з України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)». Дослідни-
ця відзначає надзвичайно важливе значення вивезення зернової продукції закордон для розвитку економіки 
українських земель. Наводяться основні напрями експорту муки й зерна (Жиленкова, 2015: 42–48).

Заслуговує на увагу стаття О. Пилипенка «Зовнішня торгівля України й Росії напередодні Першої світо-
вої війни». Автором наведено важливу статистичну інформацію стосовно вивезення борошна на зовнішні 
ринки з Правобережної України на початку ХХ ст. (Пилипенко, 2005: 118–130).

У статті К. Завальнюка «Торгівля промисловими товарами між Україною та Білорусією в другій половині ХІХ ст.» 
викладено відомості про загальну кількість вивезеного з України в Білорусь борошна (Завальнюк, 1998: 43–56).

Значний внесок у вивчення історії борошномельного виробництва Правобережної України зробив О. Реєнт. 
У такому контексті надзвичайно важливе значення відіграє монографія О. Реєнта й О. Сердюка «Сільське господар-
ство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.)». Завдяки використанню значної кількості першодже-
рел, зокрема архівних, історики викладають характерні риси розвитку сільського господарства українських земель 
і його зв’язок зі світовим ринком у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Заслугою авторів є наведення значної кількості статистичних даних, які демонструють обсяги вивезення 
муки, круп і висівок із губерній Правобережної України. Також наводиться інформація про найбільші товар-
ні млини Правобережжя, інфраструктуру й продуктивність борошномельного виробництва у Волинській 
губернії в 1905 р., потужності млинів Києва й проблеми збуту борошна.

Значний вклад дослідників у розвиток української історичної науки полягає в тому, що вони розглядають 
Україну як важливого учасника світового ринку в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Це пов’язано 
з тим, що раніше українська економіка досліджувалась нерозривно з всеросійським ринком (Реєнт, 2011).

Необхідно відзначити статті О. Реєнта «Експорт хлібних ресурсів з українських губерній Російської 
імперії (1861–1914 рр.)» (Реєнт, 2011: 122–144), «Хлібні ресурси України в добу капіталістичного розвитку 
(1861–1914 рр.)» (Реєнт, 2010: 6–40) і «Портові міста – основні реалізатори хлібних продуктів з українських 
губерній Російської імперії (1861–1914 рр.)» (Реєнт, 2016: 3–22). Автор подає значний обсяг статистичних 
відомостей про вивезення борошна й висівок за межі України, а також виділяє основні чинники, які стри-
мували розвиток борошномельної промисловості: переважання експорту зерна над готовою продукцією 
та незадовільний стан транспортних систем.

Основні аспекти внутрішньої та зовнішньої торгівлі продукцією борошномельної промисловості Київ-
ської, Волинської та Подільської губерній у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. відбиті в статтях 
М. Москалюка «Українська зовнішня торгівля в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.» (Москалюк, 2007: 
70–76), «Внутрішня торгівля товарами харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половині 
ХІХ – початку ХХ ст.)» (Москалюк, 2005: 92–98) і «Розвиток стаціонарної торгівлі в Україні у другій поло-
вині ХІХ – на початку ХХ ст.» (Москалюк, 2007: 35–39). Автор наводить характеристику основних форм 
внутрішньої торгівлі (ярмаркова, базарна й стаціонарна), розряди й кількість щорічних ярмарків на Право-
бережній Україні, роль залізничної мережі для розвитку торгових відносин і місце єврейського населення 
в продажі продукції. Особливу увагу дослідник приділяє вивезенню зернових продуктів і муки з Київської, 
Подільської та Волинської губерній.

Окремі аспекти реалізації борошномельної продукції відбиті в статтях А. Леня «Внутрішня торгівля 
товарами харчової промисловості в українських губерніях російської імперії у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст.» (Лень, 2012: 68–72) та «Особливості збуту продукції харчової промисловості України в дру-
гій половині ХІХ ст.» (Лень, 2012: 432–437). Вони не присвячені виключно проблематиці борошномельно-
го виробництва, але доповнюють загальну картину соціально-економічного життя Правобережної України 
в пореформений період.



86

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

Досить детально питання внутрішньої торгівлі борошномельною продукцією розглядає О. Жам у своїй 
статті «Торгівля зерном і продуктами його переробки на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.». 
Дослідниця детально характеризує особливості організації ярмаркової, базарної та стаціонарно торгівлі на 
території Київської, Подільської та Волинської губерній. Наводяться статистичні дані про обсяги прода-
ної продукції та найбільших торговців. Заслугою авторки є залучення значного обсягу архівних матеріалів 
(Жам, 2008: 190–195).

Отже, в працях, які викладають організацію внутрішньої та зовнішньої торгівлі продукцією борошно-
мельної промисловості Правобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. українські дослідни-
ки характеризують насамперед основні форми внутрішньої реалізації борошна (ярмаркову, базарну й ста-
ціонарну). Заслугою авторів також є залучення значного обсягу статистичних матеріалів, які демонструють 
динаміку експорту муки, круп і висівок на закордонні ринки.

4. Регіональні та локальні дослідження
Зі зростанням інтересу до соціально-економічної історії українських земель борошномельне виробни-

цтво Правобережної України починає досліджуватись на локальному й регіональному рівнях.
У такому контексті варто відзначити статтю С. Єсюніна «Борошномельне виробництво у містах Поділь-

ської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.». Автор приділяє основну увагу розвитку борошномель-
ної галузі в містах Поділля. Наводяться статистичні дані стосовно кількості млинів у 1867 р., 1895 р. 
і 1907 р. Також схарактеризовано окремі млини, зокрема в Гайсині й Балті. Заслугою автора є те, що його 
дослідження ґрунтується на великому обсягу архівних матеріалів, які вперше вводять до наукового обігу  
(Єсюнін, 2011: 108–111).

Окремі аспекти розвитку борошномельної промисловості Правобережної України на локальному рівні викла-
дені в статтях М. Смірнова. У статті «Розбудова промисловості в Браїлові протягом другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ ст.» (Смірнов, 2013: 38–40) наводиться опис трьох млинів у місті, а також їхній технічний стан.

В. Ієвлева в праці «Пустоварівський млин – пам’ятка індустріальної спадщини» (Ієвлева, 2009: 31–37) 
викладає історію будівництва млина, його технічний стан, а також схему розміщення комплексу виробничих 
споруд млина. Цінними є сучасні фото млина, який продовжує працювати.

Заслуговує на увагу також стаття О. Жам «Борошномельне виробництво Житомирського повіту  
в ХІХ ст.» (Жам, 2000: 187–195) в якій викладено інформацію стосовно інфраструктури, стаціонарної тор-
гівлі мукою, значення міста Житомира в розвитку млинарства, млини родини Терещенків, а також прово-
диться порівняння борошномельної промисловості в Житомирському повіті й на Правобережжі.

Висновки. Таким чином, історіографічний огляд праць сучасних українських дослідників свідчить 
про значний інтерес до вивчення проблематики борошномельного виробництва на території Правобереж-
ної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Починаючи з проголошення незалежності України 
в 1991 р., українські історики звернули свою увагу на дослідження ключових аспектів соціально-економіч-
ного життя українських земель пореформеного періоду. Результатом цього стала низка статей і монографій, 
в яких викладаються окремі особливості розвитку борошномельної промисловості. Але варто відзначити, 
що жодна з вказаних праць не досліджує цю галузь виробництва комплексно. Саме тому наявний історі-
ографічний комплекс можна розділити на дослідження, які викладають процес формування підприємців, 
еволюцію матеріально-технічної бази, організацію зовнішньої та внутрішньої торгівлі борошномельною 
продукцією, а також праці, які присвячені окремим млинам і млинарству на невеликій території.

Серед найвагоміших досліджень для сучасної історичної науки варто відзначити праці Т. Лазанської, 
М. Москалюка, А. Леня, О. Реєнта й О. Жам. Завдяки залученню значної кількості архівних матеріалів і пер-
шоджерел вони змогли ввести до наукового доробку великий обсяг фактичного матеріалу, розкрити низку 
важливих і цікавих питань, піддати їх всебічному аналізу й вивченню.
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Adnotacja. Przedmiotem badań jest wpływ mechanizmów motywacji metaforycznej na tworzenie onomasiologicznych 
struktur łacińskich nazw nomenklatorycznych mikroorganizmów wywołujących choroby antroponotyczne i odzwierzęce.

Celem artykułu jest opis asocjacyjno-metaforycznego typu motywacji nazw mikroorganizmów, identyfikacja sfer 
koncepcyjnych jako źródeł asocjacyjno-metaforycznego transferu, podkreślenie cech motywacyjnych w onomasiologicznej 
strukturze nomenów. Aby zbadać i opisać mechanizmy motywacyjne, stosuje się metody: próbkowania, opisu, analizy 
poznawczo-onomasiologicznej, opracowanej przez ukraińską badaczkę O.O. Selivanova.

Motywacja w nomenach patogenów infekcji opiera się na integracji struktur wiedzy w oparciu o podobieństwo cech 
nowego obiektu do pojęcia właściwości drugiego. Metaforyzacja motywatorów odbywa się poprzez zapożyczanie pojęć ze 
sfer koncepcyjnych, które „przekazują” niezbędne informacje, stając się dawcami dla biorcy. Często biorca korzysta z kilku 
dawców (Helicobacter, Spirochaetales, Coronavirus). Wybór tej lub tej motywującej cechy struktury onomasiologicznej 
zależy od stopnia poznania, wizualnego postrzegania rzeczywistości, myślenia, w wyniku którego zachodzi proces 
przekształcania faktów, informacji w usystematyzowaną wiedzę. Motywatorami nazw są sfery koncepcyjne: artefakty 
przedmiotowe, forma pojęciowa, koncepcja człowiek, mitokoncept, sfera zjawisk astronomicznych. Najbardziej owocne 
do przenoszenia są sfery artefaktów i kształty. Mechanizm metaforyzacji podkreśla użycie skojarzenia i analogii: w 
wyglądzie i zarysie przedmiotów codziennego użytku, narzędzi; odzieży, przedmiotach specjalnego przeznaczenia; 
konfiguracji przestrzenno-geometrycznej, reprezentacji. Mniej zaangażowana jest koncepcyjna sfera mitologiczna. 
Zdarzają się przypadki zapożyczenia koncepcji człowiek i sfery zjawisk astronomicznych.

Następna praca będzie dotyczyła badania metaforycznego przenoszenia nazw sfer dawców świata roślinnego, 
sensorycznej odmiany motywacji do oznaczania patogenów chorób zakaźnych.

Słowa kluczowe: aspekt poznawczo-onomasiologiczny, motywacja, motywator, nomenklatura, nazwa, patogen 
infekcji.
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Abstract. The subject of this research is the influence of the metaphorical motivation mechanisms on the creation 
of onomasiological structures of the Latin nomenclature names of microorganisms that cause anthroponous and zoonotic diseases.

The purpose of the article is to describe the associative and metaphorical type of motivation for the names 
of microorganisms, to identify conceptual spheres as sources for the associative and metaphorical transfer, to highlight 
motivational features in the onomasiological structure of nomens. For the study and description of motivational 
mechanisms, the following methods were used: sampling method, description method, cognitive and onomasiological 
analysis, which was developed by the Ukrainian researcher Е. A. Selivanova.

Conclusion. Motivation in the names of infectious agents is based on the integration of knowledge structures based 
on the similarity of the features of a new object with the idea of a property of another. The metaphorization of motivators 
occurs by borrowing concepts from conceptual spheres, which «gives» the necessary information, becoming donors for 
the recipient. Often the recipient uses several donors (Helicobacter, Spirochaetales, Coronavirus). The choice of this or 
that motivating feature of the onomasiological structure depends on the degree of cognition, visual perception of reality 
and thinking, as a result of which, the process of transformation of facts, information into systematized knowledge 
occurs. Conceptual spheres served as motivators for the names: object artifacts, concept form, concept man, mythological 
concept, sphere of astronomical phenomena, notions. The most fruitful for the transfer found are the sphere of artifacts 
and shapes. The mechanism of metaphorization illuminates the use of association and analogy: in appearance and outlines 
of household items, tools; clothing, special items; spatial and geometric configuration. The conceptual mythological sphere 
is less involved. There are isolated cases of borrowing the concept of men and the sphere of astronomical phenomena.

The next research will concern the study of the metaphorical transfer of the names of the donor spheres of the plant 
kingdom, a sensory variety of motivation for the designation of pathogens of infectious diseases.

Key words: cognitive and onomasiological aspect, motivation, motivator, nomenclature, name, infectious agent.
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Анотація. Предметом дослідження є вплив механізмів метафоричної мотивації на творення ономасіологічних струк-
тур латинських номенклатурних найменувань мікроорганізмів, які викликають антропоно́зні та зооно́зні хвороби.

Метою статті є опис асоціативно-метафоричного типу мотивації назв мікроорганізмів, виявлення концепту-
альних сфер як джерел для асоціативно-метафоричного перенесення, висвітлення мотиваційних ознак в онома-
сіологічній структурі номенів. Для дослідження та опису мотиваційних механізмів використано методи: вибірки, 
опису, когнітивно-ономасіологічного аналізу, розроблений українською дослідницею О.О. Селівановою.

Мотивація у номенах збудників інфекцій базується на інтеграції структур знань на підставі схожості ознак 
нового об’єкта з уявленням про властивість іншого. Метафоризація мотиваторів відбувається через запозичення 
понять з концептуальних сфер, які «дарують» потрібну інформацію, стаючи донорами для реципієнта. Нерідко 
реципієнт користується кількома донорами (Helicobacter, Spirochaetales, Coronavirus). Вибір тієї або тієї мотивую-
чої ознаки ономасіологічної структури залежить від ступеня пізнання, візуального сприйняття дійсності, мислен-
ня, у результаті якого відбувається процес перетворення фактів, інформації у систематизовані знання. Мотивато-
рами для найменувань слугують концептуальні сфери: предметні артефакти, концепт форма, концепт людина, 
міфоконцепт, сфера астрономічних явищ. Найбільш плідними для перенесення виявлено сфери артефактів 
та форми. Механізм метафоризації висвітлює використання асоціації та аналогії: за зовнішнім виглядом і обри-
сами предметів побуту, знарядь праці; одягом, предметами спеціального призначення; просторово-геометричною 
конфігурацією, уявленнями. Менш задіяна концептуальна міфологічна сфера. Трапляються випадки запозичення 
концепту людина та сфери астрономічних явищ.

Наступна розвідка торкатиметься вивчення метафоричного перенесення найменувань донорських сфер рос-
линного світу, сенсорного різновиду мотивації для позначення збудників інфекційних хвороб.

Ключові слова: когнітивно-ономасіологічний аспект, мотивація, мотиватор, номенклатура, найменування, 
збудник інфекції.
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Вступ. Використання сучасних технологій у медицині уможливлює пізнання складних явищ, пов’язаних 
зі здоров’ям людини. У результаті дослідження нового об’єкта чи явища (як-от новочасного захворювання 
на COVID-19) виникає необхідність в обробці отриманої інформації, опис, пояснення нового пізнаного, його 
позначення. Тому досі залишається актуальним аналіз мотивації формування поняття, закріплення номінації 
у системі галузевих термінологій, типи мотиваційних ознак як основи лексичної мотивації, відображення 
структур знань у номінативній одиниці.

Перелік збудників інфекційних хвороб людини постійно поповнюється. На будову інфекційних агентів, 
їхні своєрідні форми та властивості нерідко вказує назва, яка зафіксована в номенклатурі або таксономії 
збудників інфекції. У зв’язку з цим для медичного фахівця важливо вміти розпізнавати у назві мікроорга-
нізму характерні для нього ознаки, мотиваційне підґрунтя утворення номену, належність досліджуваного 
збудника до того чи того таксону (Леванова, Захарова, 2017: 91, 92). Стаття є перша спроба проаналізувати 
механізми мотивації номенклатурних найменувань інфекційних агентів з позицій когнітивно-ономасіоло-
гічного підходу.

Основна частина. Вивчення механізмів мотивації слів, тісно пов’язаних з лексичними явищами сино-
німії, антонімії; формальної і семантичної варіативності слів; умотивованості і внутрішньої форми слова, 
мотиваційної ознаки стали об’єктом науки мотивології. Теоретичні напрацювання отримали відображення 
у роботах російських лінгвістів, зокрема: А.Г. Антипова (2003); О.І. Блінової (1981; 2010), І.С. Улуханова 
(2004); О.А. Земської (1984).

Проблеми мотивації слів вивчали українські мовознавці: В.О. Горпинич (1999); Е.А. Селіванова (2000); 
А.С. Д’яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько  (2000).

У когнітивно-ономасіологічному аспекті мотивацію в англійській мові аналізували: О.В. Коновалова 
(2009); Н.С. Рибалка (2010). Опису мотиваційних чинників з позиції теорії номінації та когнітивної лінгвіс-
тики торкалися дослідники, які схарактеризували специфіку метафоричного моделювання і способи експлі-
кації метафоризації в англомовних медичних терміносистемах: С.Г. Дудецька (2007), концептуальну мета-
фору в англомовному медичному дискурсі: Ю.В. Бережанська (2013); анатомічну термінологію французької 
мови: О.Е. Буженінов (2015).

Окремі види мотивації простежуються на матеріалі латинської мови в описі  особливостей вторинної 
номінації в термінології акушерства і гінекології: Г.О. Морозова (2013); аналізі метафоричних компонентів 
у анатомічних і клінічних термінах: Ю.Б. Бражук (2012).

Поза увагою науковців залишається аналіз мотиваційних процесів формування термінологічних понять 
на позначення найменувань патогенних мікроорганізмів, інтралінгвальних та екстралінгвальних чинників, 
які впливають на вибір мотивації їхніх найменувань.

Об’єктом дослідження обрано ономасіологічні структури латинських номенклатурних найменувань 
мікроорганізмів – збудників інфекцій.

Метою статті є опис асоціативно-метафоричного типу мотивації назв мікроорганізмів як метафоричного 
перенесення найменувань різних концептуальних сфер на позначення збудників інфекцій.

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:
− виявлення концептуальних сфер як джерел для асоціативно-метафоричного перенесення на позначен-

ня мікроорганізмів;
− висвітлення мотиваційних ознак в ономасіологічній структурі латинських найменувань;
− інтерпретація мотиваційних відношень ономасіологічних структур латинських номенклатурних 

найменувань збудників інфекцій з віддзеркаленням структур знань про позначуване.
Матеріалом дослідження слугували терміни, дібрані шляхом вибірки з джерел: Медицинская микроби-

ология, вирусология и иммунология (ред. акад. РАМН А.А. Воробьев) (Воробйов, 2012); Bergey’s manual 
of Systematic Bacteriology. 2-nd ed. Vol. 3. (Vos P. De, 2009); Virus taxonomy: classification and nomenclature 
of viruses. Ninth report of the International Committee on Taxonomy of Viruses (King, 2012); словники: Англо-
український ілюстрований медичний словник Дорланда у 2-х томах (Дорланд, 2003); Дворецкий И.Х. Древ-
негреческо-русский словарь. Т. 1 А-Л; Т. 2. М-Ω (Дворецкий, 1958); Дворецкий И.Х. Латинско-русский сло-
варь (Дворецкий, 2008); Словник української мови: в 11-ти т. (СУМ, 1970-1980).

Методи дослідження. У статті використані метод: вибірки, опису, когнітивно-ономасіологічного аналізу 
(метод О. О. Селіванової, який спирається на ономасіологічну структуру найменування та структури знань 
про позначене і навпаки).

Результати та їх обговорення. За останні два десятиліття через згубне втручання людини у біосферу 
землі відбувається інтенсивний вплив патогенних мікроорганізмів на екологію навколишнього середовища. 
Продовжують з’являтися невідомі види і штами збудників інфекційних захворювань. Здійснюється постійна 
актуалізація знань з систематики і таксономії мікроорганізмів, принципів їхньої класифікації і номенкла-
тури (Леванова, Захарова, 2017: 91). Мікроорганізми, або мікроби – узагальнене найменування для дріб-
них невидимих неозброєним оком живих або неживих істот, представників рослинного і тваринного світу 
(pharmencyclopedia, 2010) Вивчення біології патогенних і нормальних для людини мікробів; дослідження 
ролі та значення мікробів в етіології та патогенезі інфекційних хвороб є завданням медичної мікробіоло-
гії (давн.-гр. μικρός micros малий + βίος bios – життя + λόγος logos – учення, слово, поняття) (Дворецкий, 
1958: 294, 1034, 1094),  вірусології (лат. virus + давн.-грец. λόγος logos – учення, слово, поняття). Усі мікро-
організми поділяють на групи: найпростіші, гриби, бактерії, актиноміцети, рикетсії, мікоплазми і віруси 
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(pharmencyclopedia, 2010). У систематиці мікроорганізмів використовують латинську біноміальну номен-
клатуру К. Ліннея (1707-1778), відповідно до якої вид отримує двослівну назву: перша визначає належ-
ність організму до певного роду (морфологія, прізвище автора), друга – до виду (клініка, місце перебування, 
місце виявлення, морфологія колоній), як-от: Yersinia pestis, Salmonella сholeraesuis (рід отримав назву на 
честь Д. Сальмона, який у 1885 році описав мікроб, виділений з свині), Rickettsia australis (рід за прізвищем 
дослідника Говарда Тейлора Рікеттса, вид – за місцем джерела інфекції – Північний Квінсленд (Австралія)) 
(Дорланд, 2003: 2063; 2039).

Номенклатурні найменування належать до номінативних одиниць, що іменують конкретні об’єкти в сис-
темі біологічної галузі знань. Такі назви  «інтегровані в класи на підставі свідомо обраних номінатором 
спільних ознак» (Рибалка, 2010: 6) Номен виконує сигніфікативну функцію, вказує на результат узагальнен-
ня, виділяє предмет чи явище якогось класу за певними спільними ознаками.

Об’єктом нашої розвідки є ономасіологічні структури – найменування мікроорганізмів, які викликають 
антропоно́зні та зооно́зні хвороби. Для дослідження та опису мотиваційних механізмів використовуємо 
метод когнітивно-ономасіологічного аналізу, розроблений українською дослідницею О.О. Селівановою. 
Когнітивно-ономасіологічний аналіз зорієнтований на вивчення механізму мотивації у номінаційному про-
цесі. При цьому мотивація розглядається як лінгвопсихоментальна операція, у ході якої встановлюється 
семантична і формальна залежність між мотиватором і похідною номінативною одиницею на основі різних 
складників структури знань про позначене. Зважаючи на місце мотиватора у цій структурі, О.О. Селіва-
нова виокремлює чотири типи мотивації (Селіванова, 2000: 153-179). У нашому дослідженні розглядаємо  
асоціативно-метафоричний тип мотивації. Мотиватори цього типу обрано зі сфери термінів структури знань 
про позначене, що запозичені до сфери мікроорганізмів з інших концептуальних сфер.

Мікроорганізми систематизовані за їхньою схожістю, відмінністю і родо-видовими взаємовідношення-
ми. Система номенів мікроорганізмів включає такі рівні: домен (лат. domen), тип (давн.-гр. τυπος typos від-
биток, форма, зразок), клас (лат. classis), порядок (лат. ordo), родина (лат. familia), рід (лат. genus), вид (лат. 
species). У назвах будь-якого щабля відображається асоціативна мотивація, в основі якої лежить механізм 
метафоризації. У творенні нових метафорично мотивованих найменувань використовуються наявні концеп-
ти як результат образного асоціативного уявлення про схожість нового об’єкта пізнання з попередніми кон-
цептуальними знаннями. Створюється метафорична модель, яка «трактується як регулярне співвідношення 
денотативно-поняттєвих сфер мотивуючого і мотивованого значень слів, пов’язаних спільним семантичним 
елементом». У межах когнітивного моделювання метафоризації модель розглядається як сфера-джерела 
й сфери-цілі (Кравцова, 2011: 45) або ж від донорської зони до реципієнтної сфери. З когнітивного погляду 
метафору розглядають як спосіб обробки інформації у вигляді метафоричних моделей.

Не маючи своєї концептуальної сфери, класифікаційна система мікроорганізмів послуговується вже 
відомими концептами. Термін «концепт» як особлива форма пізнання світу має багато значень. Для нашо-
го дослідження важливе трактування О.О. Селіванової «концепт кваліфікуємо як інформаційну структуру 
свідомості, різносубстратну, певним чином організовану одиницю пам’яті, яка містить сукупність знань 
про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом синергетичної взаємодії психічних функ-
цій свідомості: мислення, відчуттів, почуттів, інтуїції, – а також колективного позасвідомого» (Селіванова, 
2017: 3). Беремо також до уваги і визначення концепту у філології В.З. Демьянкова: це «змістовна сторона 
словесного знаку, за якою стоїть поняття, що відноситься до розумової, духовної або матеріальної сфери 
існування людини, закріплене у суспільному досвіді народу, що має в його житті історичні корені, соціаль-
но і суб’єктивно осмислюються і через ступінь такого осмислення співвідносне з іншими поняттями, що 
найближчі з ним пов’язані або, в багатьох випадках, йому протиставляється» (Демьянков, 2007: 606). Такі 
складові концепту простежуються і у найменуваннях мікроорганізмів, які базуються на запозичених кон-
цептосферах, що слугують джерелами для перенесення певних ознак на новий об’єкт пізнання.

У дослідженні відібрані одно-, дво-, трикомпонентні метафоричні латинські назви мікроорганізмів на 
підставі асоціативно-метафоричного перенесення найменувань з різних за джерелами концептуальних сфер 
на позначення номенів мікроорганізмів.

Концептуптульна сфера артефактів. У процесі життєдіяльності людина створює артефакти (лат. ars 
мистецтво, factus зроблене), необхідні предмети для узуального користування та духовного збагачення, які 
віддзеркалюють ступінь пізнання і перетворення навколишнього світу. Для ототожнення і розпізнавання 
об’єктів виникають концепти, які функціонують у різних сферах соціального простору, кодуються в мові 
і передають інформацію про необхідну подібність або відмінність ознак і предметних дій. Чинником, який 
визначає концепцію артефакту у семантичному просторі соціального знання, є його природа, що «поєднує 
в собі характеристики штучного і природного, соціального і технічного, культурного і антропологічного» 
(Казакова, 2015: 312).

Для найменування нових мікроорганізмів дослідники користуються різними ознаками схожості зі сфери 
артефактів. Так, віріони родини рабдовірусів мають циліндричну форму з напівкруглим і плоским кінцями, 
схожу на палицю або кулю: Rhabdoviridae (давн.-гр. ράβδος rhabdos палиця, тростина). Рід грампозитивних 
коків – Сарцини, що діляться в трьох взаємно зв’язаних перпендикулярних напрямах і утворюють при цьому 
вісім або більше кубічних «пакунків», дістав назву Sarcinaе (лат. sarcina зв’язка, пакунок (рос. тюк), вузол). 
А будова мікроорганізмів роду ротавірусів подібна до рисунка колеса (Flewett, 1974: 61-63) з широкою сту-
пицею з гніздами для коротких спиць і чітко окресленою облямівкою, за що й іменували рід – Rotavirus 
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(лат. rota колесо, лат. virus отрута). Завдяки асоціації за подібністю пряжі – довгої тонкої нитки із зсуканих, 
порівняно коротких волокон, яку одержують при прядінні (Словник української мови, 1977: 365) на вере-
тені відбулося перенесення ознак ниток у найменуванні роду Клостридії Clostridium (від давн.-гр. κλωστήρ 
kloster пряжа, нитка) (Дворецкий, 1958: 957) – рухливі палички (рідше нерухомі); які утворюють овальні 
або круглі спори (Vos P. De, 2009: 736), що надають клітинам вигляду пряжі, сукупність яких наче нанизана 
на веретені. У номенклатурному найменуванні збудника малярії виду Plasmodium falciparum (лат. falx серп) 
висвітлюється мотивуюча ознака «увігнутий в середину у вигляді серпа», форма споровика, подібного до 
сільськогосподарського знаряддя.

Концептуальна сфера артефактів включає низку речей – одяг, предмети особистого користування і спе-
ціального призначення, кожні з яких виконують певну функцію: захисту, укриття, сприяють естетичному 
вигляду зовнішності тощо. Для найменування мікроорганізмів номінатор обирає одну або кілька ознак пред-
мета, які на підставі асоціативного зв’язку переносить на позначуваний об’єкт. Так, мотиваційною основою 
для назви родини Togaviridae вибрано латинський іменник toga тога (від лат. дієслова tego покривати) – 
чоловічий верхній одяг у стародавньому Римі, функціональна дія якого полягала у драпуванні довгої білої 
матерії навколо тіла, що спадає до землі. Саме ця ознака наявна у найменуванні Togaviridae (лат. toga плащ, 
накидка) для позначення складної будови віріона, віруси якого мають зовнішню ліпідвмісну оболонку, ото-
чуючу РНП на зразок плаща. Подібна мотивація спостерігається у назві родини хламідії Chlamydiaceae 
(давн.-гр. χλάμύς мантія), оскільки в уражених клітинах вони утворюють включення, оточені оболонкою, що 
створює форму мантії – короткого плаща вершника чи полководця (Дворецкий, 1958: 1776). Мотиваційна 
ознака «чітко обмежене ураження зі слідом від ременя» висвітлюється у назві вірусу герпесу людини типу 
3 – Varicella virus (VZV) або : zoster varicella – zoster virrus (давн.-гр. ζωστήρ – військовий пояс, що закривав 
нижню частину черевної порожнини і верхню пахвову ділянки тіла) (Дворецкий, 1958: 740). У назві відбива-
ються структури знання про хворобу, яку викликає вірус: zoster – за подібністю чітко обмеженого ураження 
зі слідом від ременя. У найменуванні хвороби оперізуючий лишай (лат. Herpes zoster) виступає як мотиватор 
інформації предикат руху: герпес (від давн.-гр. дієслова ἕρπω повзати, плазувати) (Дворецкий, 2008: 666), 
що відповідає повільному перебігу, поворотному характеру інфекції, властивому всім вірусам цієї групи.

Концепт форма є репрезентацією візуальних знань про будову світу, накопиченого у ході просторової 
практичної діяльності. Уявлення про форму предмета – результат абстрагованого сприйняття його про-
сторових характеристик. З погляду когнітивного підходу це ментальний процес, що свідчить про творчий 
потенціал людини, її вміння структурувати різні фігури. З розвитком знань усталилися у свідомості асоціа-
ції, пов’язані з процесом формування геометричних понять (лінія, коло, кут, овал ін.). Образне сприйняття 
предметів і об’єктів породили асоціативну базу геометричного поняття і зберігаються у внутрішній формі 
геометричних номінацій. Похідними від геометричної назви є лексичні одиниці (круглий, лінійний, кривий, 
завитковий, спіральний тощо) та найменування предметів – лексеми, що актуалізують ознаки окремих гео-
метричних об’єктів (колесо, кільце, круг, сфера (предмет, що має форму кулі) – коло; нитка, завиток, спіраль 
(крива лінія) – лінія ін.). Кожен новий мікроорганізм, що потрапляє в поле спостереження науковця, має пев-
ну конфігурацію. Обрис їхньої зовнішньої форми викликає певну асоціацію з предметом, що має схожість 
з геометричною фігурою. У домені Bacteria мотивацією для назви типу Спірохети (лат. Spirochaetae) – (тонкі, 
довгі, звивисті, ниткоподібні, обумовлені згинальними змінами клітини) позначилась схожість будови бак-
терій з пучком тонкого волосся та завитками, закрученими лініями-клітинами: спірохети (лат. Spirochaetales 
(давн.-гр. σπειρα spira завиток, давн.-гр. χαίτη chaіtn пучок волосся (Дворецкий, 1958: 1493, 1759]). Така ж 
аналогія з покрученими завитками спостерігається у назві родини Спіроплазма виду Spіroplasma phage 4  
(King, 2012: 392) (давн.-гр. σπειρα spira завиток, πλάσις plasmos утворення) – спіралеподібних бактерій без 
клітинних стінок. Рід Orbivirus отримав назву через кільцеподібну форму капсомерів віріонів (лат. orbis 
кільце). У найменуванні збудника малярії, що викликається простими Plasmodium ovale (від лат. ovum оваль-
на форма (Дворецкий, 2008: 546), застосували асоціативну мотивацію «яйцеподібний, довгастий», який має 
вигляд витягнутого круга або частини площини, обмеженої колом. Метафоризація назви роду Кампілобак-
терії Campylobacter (давн.-гр. κάμπΐμος kampylos – що звивається, загинається, кривий) (Дорланд, 2003: 354) 
ґрунтується на формі мікроорганізмів, що мають характерні звивисті, коми або S-подібні форми. При спо-
стереженні мазків з патологічного матеріалу попарне розташування структур асоціюється з формою чайки, 
що летить (Воробьев, 2012: 485).

Концепт людина найбільш об’ємний за вмістом різноманітних понять (соматика (від давн.-гр. Σωματικóς 
тіло), зовнішній вигляд, психофізіологічні відчуття, ментальність, душа, оцінна характеристика, риси харак-
теру, спосіб поведінки, звичка діяти певним чином, специфічне вміння рухатись, ін.). Так, для найменуван-
ня вірусу сімейства Flaviviridae роду Flavirus – вірус лихоманки денге (лат. virus febris dengue) (англ. Dengue 
virus – DENV, Дорланд, 2003: 2547) – прийнята назва денге. Лексична одиниця схожа на запозичене з мови 
суахілі «Кі dіnga роро», яка означає: «хвороба, що породжена злим духом» (Harper, 2009). Однак походження 
найменування віруса і захворювання достеменно невідомо (Воробьев, 2012: 556). За однією з версій, назва 
походить від ісп. denegué – відхилений, химерний через своєрідну ходу хворих (пізніше спотворене до denguе). 
Інше тлумачення dengue – лексема корінного населення Гавани, що означало «хода п’яної людини» (Dickson, 
1839). Існує думка, що слово дещо подібне за звучанням до спотвореного англійського dandy франт. Хворим 
неграм на гарячку денге у Вест-Індії здавалося, що вони стоять і ходять як англійські денді. Прихильники 
такої інтерпретації назви вважають, що мотивацією для перенесення стала деяка схожість манери поведінки  
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та зовнішнього вигляду модної людини, яка чепуриться в одяг сліпучих кольорів, на спричинене вірусом 
захворювання, оскільки його характеристикою є яскраве, палаюче забарвлення обличчя, ін’єкція судин склер, 
порушення постави і манірна пряма хода через біль у м’язах і суглобах (Воробьев, с. 556).

У міфоконцепті «Бог» як різновиду лінгвокультурного наявні ознаки «антропоморфний», «зовніш-
ність», «здійснення надприродних дій». У  найменуваннях мікроорганізмів типу Proteobacteria, вжито 
образ грецького божества Протея (давн.-гр. Πρωτεύς Proteus) – віщого морського старця (Дворецкий, 1958: 
1434), його здатність до раптових і неочікуваних перетворень зовнішності перенесена за аналогією до швид-
ких змін зовнішнього вигляду бактерій. Рід Селемонади за рухливість та схожість форми на серповидний 
місяць бактерії отримали назву Selenomona (давн.-гр. Σελήνη Селена, сестра Геліоса, богиня Місяця, Σελήνη 
від  σελήνη  місяць, далі від σέλας — «світло, сяйво [σελήνη]»; давн.-гр. μόνας monos один-єдиний (Дворец-
кий, 1958: 1467, 1108).

Сфера астрономічних явищ. У назві родини Коронавірусів Coronaviridae (лат. corona) простежуються спільні 
ознаки вигляду зовнішньої частини атмосфери Сонця з поверхнею вірусів у формі вінця часток із загостреними 
чи булавоподібними на кінці виступами – пепломерами, за рахунок яких створюється форма сонячної корони. 
У свою чергу іменник корона із семантичного поля артефакту зі значенням «металевий з коштовними прикраса-
ми вінець, який носили на голові», опинився у семантичному полі зі значенням «сонячний ореол, який видно під 
час повного сонячного затемнення» (Словник української мови, 1973: 297). Лексема пепломери (давн.-гр. πέπλος 
(peplos) покрив, мантія) цікава тим, що відображена у найменуванні метафорична асоціація відбулася внаслідок 
функціональної подібності їхньої структури у вигляді відростків, які покривають віріон, через їхню здатність 
створювати шар покриву ніби мантією, що одягається зверху іншого одягу.

Обговорення. Аналіз номенклатурних найменувань мікроорганізмів засвідчує, що асоціативно-метафорична 
мотивація латинських назв за механізмом позначення є метафоричною. Метафоризація мотиваторів відбуваєть-
ся шляхом запозичення понять з концептуальних сфер, які «дарують» потрібну інформацію, стаючи донорами 
(лат. dono дарую) для реципієнта (лат. recipiens, recipientis приймає, отримує). Нерідко реципієнт користується 
кількома донорами, як-от конптуальною сферою астрономічних явищ та артифактів: рід Helicobacter (давн.-гр. 
ήλιος helios сонце (Воробьев, 2012: 485), bacteria давн.-гр. βακτήριον від βακτηρία (βακτήριον τό Arph. = βακτηρία) 
палиця, посох (Дворецкий, 1958: 285); лат.; гр. bakterion паличка (Дорланд, 2003: 1033).

Вибір тієї або тієї мотивуючої ознаки ономасіологічної структури залежить від ступеня пізнання, візуаль-
ного сприйняття дійсності, мислення, у результаті якого відбувається процес перетворення фактів, інфор-
мації в систематизовані знання, як-от: рід Selenomona вивчався ще у ХІХ ст., включав розміщення, а потім 
і заміну в систематиці класифікації, що коливається між царствами тварин і бактерій, спочатку описувався 
як найпростіший та деякий час мав назву Selenomastix.

Ономасіологічна структура латинських найменувань збудників інфекцій переважно двокомпонентна 
на відміну номенклатурних назв ссавців у сучасній англійській мові і англійських ентомонімів, описаних 
Н.С. Рибалко (2010) та О.В. Коноваловою (2009). Найменшою мірою сфера мікроорганізмів  використала 
концептуальну сферу людина. Вибір мотиваторів і структури пояснюється внутрішніми закономірностями 
мов, сприйманням навколишнього світу і етнічного досвіду.

Висновки. Вивчення найменувань мікроорганізмів віддзеркалює специфіку мотивації номенів збудників 
інфекцій, для яких характерний асоціативно-метафоричний тип мотивації як спосіб перенесення найме-
нувань різних концептуальних сфер на позначення інфекційних агентів. Мотивація базується на інтеграції 
структур знань на підставі схожості ознак нового об’єкта з уявленням про властивість іншого. На когнітив-
ному рівні відбувається процес передачі інформації і знань від однієї концептуальної сфери до іншої. Для 
позначення класів мікроорганізмів використані концептуальні сфери: предметні артефакти, концепт фор-
ма, концепт людина, міфоконцепт, сфера астрономічних явищ. Найбільш продуктивними для перенесення 
є сфери артефактів та форми.

Механізм метафоризації висвітлює використання асоціації: схожості у чому-небудь між предметами, 
явищами, поняттями чи аналогії: зв’язком між уявленнями, внаслідок яких одне уявлення викликає інше: за 
зовнішнім виглядом і обрисами предметів побуту, знарядь праці; одягом, предметами спеціального призна-
чення; сприйняття простору за геометричною конфігурацією. Меншою мірою використана концептуальна 
міфологічна сфера, що переносить риси зовнішнього вигляду ірраціональної істоти або уявлення про її над-
природну метаморфозу на контури мікроорганізму чи їхню здатністю до перетворень. Трапляються випадки 
запозичення концепту людина та сфери астрономічних явищ.

Дослідження мовних позначень збудників інфекцій як мотиваторів різного змісту інформації буде цікавим 
для кожного, хто хоче поглибити пізнання навколишнього мікросвіту, корисним для студентів медичних закладів 
та фахівців медичної галузі знань, що значно підвищить рівень їхньої професійної комунікативної компетенції.

Перспективним вважаємо вивчення мотиваторів донорських сфер рослинного світу, сенсорний різновид 
мотивації у найменуваннях збудників інфекційних хвороб.
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Adnotacja. W artykule przedstawiono zrozumienie semiosfery ruchu jako sposobu na opanowanie włoskiej przestrzeni 
w poetyckim świecie O. Petrovoi. Celem tego artykułu jest określenie autorskich kodów oznaczających lejtmotyw ruchu 
i ścieżki na podstawie materiału wiersza O. Petrovoi „ Noc tu i tam. Mgła. Światła ciężarówek...”. Wybrana metodologia 
przedstawia kompleksową interakcję podejść i strategii analizy. Takie podejście badawcze przyczyniło się do ujawnienia 
potencjału semantycznego tekstu poetyckiego O. Petrovoi zgodnie z semiotycznym pryzmatem systemu figuratywnego 
i intencjami mitu autorskiego. Podczas analizy zidentyfikowano wzorce określające semiosferę lirycznej fabuły wiersza 
O. Petrovoi. Transgresywny status lirycznego „ja”, na równi z wyznaczonymi kierunkami drogi, pozwolił wydobyć w 
nim potencjał tricksterski i zakwalifikować jako bohaterkę drogi. Twórcze przesłanie O. Petrovoi charakteryzuje się 
wysokim stopniem intertekstualności, co przyczynia się do rozszerzenia zakresu znaczeń zaktualizowanych w tekście. 
Istnieją odniesienia do dziedzictwa wybitnych poetów, którzy przeżyli wygnanie w jakiejś formie i są zgodne z O. Petrovą 
w zakresie cech postrzegania świata.

Słowa kluczowe: wektory ruchu, transgresja, semiosfera, palenie, bohater drogi, metamorfoza.
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Abstract. The article presents an understanding of the semiosphere of movement as a way of developing Italian 
space in the poetic world of A. Petrova. The purpose of this article is based on the material of A. Petrova’s poem “Night 
here and there. Fog. Truck lights...” identify author codes marking the leitmotif of movement and track. The chosen 
methodology represents the integrated interaction of analysis approaches and strategies. Such a research approach 
contributed to the disclosure of the semantic potential of the poetic text of A. Petrova in accordance with the semiotic 
prism of the figurative system and the intentions of the author’s myth. During the analysis patterns were revealed that 
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determine the semiosphere of the lyrical plot of the poem by A. Petrova. The transgressive status of the lyrical “I” made it 
possible along with the indicated directions of the path, to identify the trickster potential in it and qualify it as the heroine 
of the road. Creative design by A. Petrova is distinguished by a high degree of intertextuality, which contributes to 
the expansion of the range of meanings updated in the text. References were noted to the legacy of prominent poets who 
survived expulsion in one form or another and are consonant with A. Petrova’s features of the world perception.

Key words: motion vectors, transgression, semiosphere, smoking, road hero, metamorphoses.

ВЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ В СЕМИОСФЕРЕ 
ЛИРИЧЕСКОГО СЮЖЕТА АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВОЙ

Светлана Фокина
кандидат филологических наук,

доцент кафедры общего и славянского литературоведения,
докторант

Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (Одесса, Украина)
ORCID ID: 0000-0002-2406-0978

svetlana_fokina@ukr.net

Аннотация. В статье представлено осмысление семиосферы движения как способа освоения итальянского 
пространства в поэтическом мире А. Петровой. Цель данной статьи на материале стихотворения А. Петровой 
«Ночь здесь и там. Туман. Огни грузовиков…» выявить авторские коды, маркирующие лейтмотив движения 
и пути. Избранная методология представляет комплексное взаимодействие подходов и стратегий анализа. Такой 
исследовательский подход способствовал раскрытию смыслового потенциала поэтического текста А. Петровой 
в соответствии с семиотической призмой образной системы и интенциями авторского мифа. В ходе анализа были 
выявлены закономерности, определяющие семиосферу лирического сюжета стихотворения А. Петровой. Транс-
грессивный статус лирического «я», наравне с обозначенными направлениями пути, позволил выявить в нем 
трикстерский потенциал и квалифицировать как героиню дороги. Творческий посыл А. Петровой отличает высо-
кая степень интертекстуальности, способствующая расширению круга актуализированных в тексте смыслов. 
Отмечены отсылки к наследию выдающихся поэтов, переживших в той или иной форме изгнание и созвучных 
А. Петровой особенностями мировосприятия.

Ключевые слова: векторы движения, трансгрессия, семиосфера, курение, герой дороги, метаморфозы.

Введение. Изученность творчества Александры Петровой в контексте поэтических экспериментов совре-
менного поколения поэтов-эмигрантов представляет открытый процесс и требует детальной разработки. 
Осмысление феномена самобытной поэтической манеры А. Петровой на данном этапе представлено в кри-
тике. Наиболее показательны изыскания С. Сандлер (Сандлер, 2008) и Г. Ермошиной (Ермошина, 2001), 
которые осмысляют закономерности творческого процесса А. Петровой, в частности тенденцию домини-
рования мотивов движения в книгах стихов «Вид на жительство» и «Только деревья». В предшествующем 
исследовательском опыте автора данной статьи были осуществлены попытки прочтения феномена носталь-
гии и «психейного сюжета» в третьей книге стихов А. Петровой «Только деревья». В рамках вышеупомя-
нутых исследовательских практик были выявлены некоторые тенденции авторского мифа А. Петровой как 
поэта-эмигранта. Для интерпретации самобытности поэтического мира «Только деревьев» была предложена 
концепция, что для А. Петровой «страсть и самопознание не возможны без изгнания» (Фокина, 2019: 165) 
и включенности в онерическое пространство. Не менее значимым фактором стало выявление другой зако-
номерности, связанной с развитием в лирике А. Петровой «психейного сюжета», который «актуализируя 
мифологический потенциал, включает в свой смысловой спектр мифологемы зарождения эроса» (Фокина, 
2020: 42). Осмысление семиосферы движения как способа освоения итальянского пространства в поэтиче-
ском мире А. Петровой представляется продуктивной проблемой, требующей исследовательского внимания.

Основная часть. Цель статьи – на материале стихотворения А. Петровой «Ночь здесь и там. Туман. 
Огни грузовиков…» выявить авторские коды, маркирующие лейтмотив движения и пути.

В соответствии с заявленной целью определены следующие задачи: 1) осмыслить специфику представ-
ленных в тексте векторов движения; 2) рассмотреть лирическое «я» как героиню дороги; 3) выявить скры-
тый игровой адресат стихотворения.

Логика исследования мотивирована методологией, способствующей разностороннему прочтению сти-
хотворения и раскрытию следующих ключевых категорий: движение, переходная эпоха, трансгрессия, 
идентичность, герой дороги, трикстер, метаморфозы, итальянский текст, курение. В ходе исследования 
с опорой на соответствующие концепции ученых были осмыслены: феномен переходности (М. Тростников, 
Н. Хренов, Ж. Старобинский), мифологичекие коды движения и семиосфера пути (Ю. Лотман, М. Элиаде, 
Т. Щепанская), специфика изгнания и ностальгии (С. Бойм, М. Гаспаров), семиотика курения (И. Богданов, 
К. Богданов, К. Леви-Стросс, Д. Марлан), трикстерский потенциал героев дороги (Ю. Лотман, Ж. Старобин-
ский, Н. Тамарченко). Подобное комплексное взаимодействие подходов и стратегий анализа способствовало 
раскрытию смыслового потенциала поэтического текста А. Петровой в соответствии с семиотической при-
змой образной системы и интенциями авторского мифа.
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Результаты.
1. Смыслопорождающие векторы движения в поэтическом тексте А. Петровой
Для поэтики книги стихов «Только деревья» показателен фактор движения как освоения итальянского 

топоса. Согласно верному замечанию С. Сандлер, поэзия А. Петровой «вечно в движении, едва ли не более 
неустанном, чем в прежних книгах. Кажется, поэт только и делает, что идет, перемещается, – но и мир, 
по которому он перемещается, подвижен и зыбок…» (Сандлер, 2008: 6). Для А. Петровой путь предстает 
образом жизни, способом постижения подлинности бытия в сегодняшней подвижной, даже протеической 
реальности, становящейся формой обретения себя и познания мира. Такая изменчивость соответствует как 
ощущению непредсказуемости современности и отвечающим духу времени трансформациям, так и пси-
хосфере автора. По наблюдения Н. Хренова, «переходная эпоха <…> соотносится скорее с дорогой, неже-
ли с домом» (Хренов, 2002: 283). Не менее значим фактор потенциальной трансгрессивности авторского 
сознания А. Петровой как поэта-эмигранта. Перемещения в пространстве адекватны реальной биографии 
А. Петровой – переезд из Петербурга для учебы в Тарту, в дальнейшем эмиграция в Иерусалим, а позже 
в Рим. Для авторского мифа показателен образ мира, соответствующего метафоре «всё разбрелось теперь» 
из стихотворения «Пастух вещей», открывающего «Только деревья». В лирическом дискурсе А. Петровой 
различные векторы движения и семиотика дороги – индикаторы авторских кодов и глубинных смыслов.

Стихотворение А. Петровой «Ночь здесь и там. Туман. Огни грузовиков…» показательно взаимосвязью 
мотивов курения и движения, представленных как экзистенциалы лирического «я»:

Ночь здесь и там. Туман. Огни грузовиков
прочерчены зажжённой сигаретой.
Кури, кури, моя звезда,
поджёгшая меня ушедшим летом.

Неаполь, Рим, Венеция, Триест,
гони во весь опор, в один присест,
мчи под дождём во все железные лопатки,
читая вскользь дорожные щиты
в их фосфорной и лунной подзарядке.

Не беглецы, не пленники, а так,
в луче тропы летим без цели,
что новый вид машинотел
на первозданной карусели.

И если в звёздной пыли на стекле
ты различишь жар прошлых превращений,
то влажный след и блики на скуле,
быть может, будущего тени (Петрова, 2008: 30).
Избранное для анализа стихотворение эксплицирует авторскую интерпретацию двух важных для А. Петро-

вой векторов движения: воображаемого, связанного с курением и направлением струйки дыма, и вполне 
реального, осуществляемого как путешествие лирического «я» по итальянским городам. По словам Г. Ермо-
шиной, «естественное состояние для Александры Петровой – путь. <…> Это не путешествие, это – способ 
существования» (Ермошина, 2001). Так путь воображения подразумевает самоуглубление, процесс творче-
ства и погружение в ностальгию. Перемещение с юга на север Италии показательно авторской трансформа-
цией традиционных мифологем. Путешествие лирического «я» реализует победу пассионарного начала над 
ностальгированием, устремленность к познанию нового места жительства и меняющегося мира. Переход-
ность в лирическом сюжете А. Петровой эксплицируется на символическом уровне, обыгрывая разные аспек-
ты пограничности: ночь, туман, сигаретный дым, дорога, карусель, «будущего тени». Ассоциативные сцепле-
ния представляют тему пути разнопланово: как воображаемое движение, как поездку-бег по автостраде и как 
полет по звездному небу. Взаимоотражение приземленного и возвышенного активизирует экспликацию не 
только бытового и бытийного, но и фантазийного, экзистенциального, ностальгического смысловых ракурсов.

2. Трикстерские интенции в авторская модели итальянского текста
Не менее примечательно географическое направление с юга на север и сам выбор итальянских горо-

дов – «Неаполь, Рим, Венеция Триест». Смена городов как разных ликов Италии и факторов познания 
лирическим «я» себя, своих чувств и окружающего мира, также представляет парадигму превращений, что 
подчеркивает автор в финале стихотворения («И если в звёздной пыли на стекле / ты различишь жар про-
шлых превращений»). Для А. Петровой в целом показательно моделировать картину мира, зиждущуюся на 
смысловом взаимоотражении прошлого и настоящего, причем как личного, так и исторических, культурных 
и архетипических пластов.

Намеченная траектория пути, затрагивающая всю Италию, прочерчивает особенности культуры и миро-
восприятия каждого региона. Для лирического сюжета А. Петрова избирает путь не к центру и не заколь-
цованное движение, а напротив – направление с юга на север. М. Элиаде отмечает, что «Центр есть область 
в высшей степени священного, область абсолютной реальности» (Элиаде, 2000: 35) и таково направление 
того, «кто ищет путь к себе» (Элиаде, 2000: 35). Выбор современным поэтом-эмигрантом принципиально 
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иного направления, чем мифологическая модель, акцентирует авторский взгляд на мир как карту. В лириче-
ском дискурсе А. Петровой проявляется ощущение лишенности корней и тайная тоска по ним (неслучайно 
деревья – знаковый образ третьей книги стихов). С точки зрения Т. Щепанской, «место в значительной 
мере определяет и идентичность… <…> … пребывание в пути, путешествие, становится знаком и усло-
вием принадлежности» (Щепанская, 2003: 42). Неоднозначность мировосприятия и возможность избежать 
лирическим «я» А. Петровой окончательной идентификации в соответствии с определяющей ролью локуса, 
высвечивает трикстерский потенциал. Трансгрессивность позиции А. Петровой как поэта-эмигранта вполне 
соотвествует тому, что трикстер «смещает привычные контуры реальности и создает сдвиги в ее понима-
нии» (Тамарченко, 2007: 731). При подобном семиотическом ракурсе каждый из городов предстает само-
бытным, будучи при этом лишь остановкой в пути, сменяемой другим участком дороги, подобно идентифи-
кационным стратегиям эмигранта.

Показательно, что современный поэт-эмигрант изображает путь лирического «я» сродни переездам даль-
нобойщиков или путешествию автостопом. По мысли Ю. Лотмана, «действие, включенное в линейное вре-
менное движение, строилось, как повествование о постепенном одряхлении мира (старении бога)…» (Лот-
ман, 2004: 284). Такая смысловая нагрузка не противоречит семантической парадигме книги стихов «Только 
деревья», посвященной римскому периоду жизни А. Петровой и не избегающей помимо поэтизированных 
и потенциально архетипических римских и шире итальянских реалий внимания к явлениям социального 
низа и эсхатологичности современного взгляда на мир.

Ракурс лирического «я» А. Петровой как героини дороги соответствует трикстерскому статусу и стрем-
лению неизменно находиться «в движении и, что еще важнее, постоянно» пересекать «границы запретных 
пространств» (Лотман, 2004: 311). Тема пути вводится образом «зажженной сигареты», из огонька кото-
рой возникает визия и предчувствие путешествия через всю Италию, ставшую домом для поэта-эмигранта 
А. Петровой. В лирическом сюжете А. Петровой обыгрывается различные аспекты этого движения: его 
траектория, интенсивность, неизвестность окончательного пункта, наличие попутчика, непроясненность 
статуса лирического «я», обретение путеводной звезды.

3. Идентификация курения как фантазийного перемещения в пространстве
Мотив курения, включенный в поэтический текст в качестве одной из его доминант и травестирую-

щий эмблематическую для русской культуры цитату «Гори, гори, моя звезда», несомненно, имеет знаковый 
характер. В данной связи вспоминается афоризм И. Бродского, приведенный в воспоминаниях друзей. Так 
Т. Венцлова в интервью отмечал: «Проблемой Бродского было курение. Он курил очень много, гораздо 
больше, чем надо… <…> Я как-то сказал Иосифу: “… не советую тебе курить. Брось!” На что он мне отве-
тил замечательной фразой: “Обезьяна взяла в руки камень и стала человеком, человек взял в руки сигарету 
и стал поэтом”» (Венцлова, 2007). Тон высказывания И. Бродского совмещает ироничность и поэтичность, 
что в целом было присуще бродсковскому дискурсу. Аналогичная особенность определяет ход лирической 
эмоции у А. Петровой: от иронизации к возрастающей лиризации и философскому подтексту.

А. Петрова в качестве трансформируемого текста выбирает белогвардейский романс «Гори, гори, моя 
звезда», задавая самоидентификацию как эмигранта, но включенного в иные обстоятельства в экзистенци-
альном и мировоззренческом смыслах. А. Петрова не избегает иронии, но главным свойством обыгрывания 
цитаты романса становится не только эмблематичность и эффект авторского пародирования, но и переос-
мысление, способствующее зарождению лирического сюжета.

Дым предстает индикатором перехода в несколько измененное состояние сознания, будь то меч-
ты, размышления, эмансипация личности, выход за пределы и даже магические практики. С эмблема-
тической точки зрения призрачность, как один из доминантных кодов зажженной сигареты, способ-
ствует активации определенной цепочки значений. Возможны ситуации, когда «курение овеществляет 
пустоту, определяя внутреннее пространство тела (и внутренний мир) как пространство, заполняемое дымом»  
(Марлан, 2012: 346). В случае стихотворения А. Петровой реализуется принципиально другая семантиче-
ская наполненность акта курения, вполне могущего подразумевать курения фимиама, что синонимично поэ-
тическому воспеванию. В данном контексте показательно свидетельство К. Леви-Стросса, что в некоторых 
вариантах мифологической системы Латинской Америки «табак превращается из обыкновенной магической 
субстанции в ипостась божества» (Леви-Стросс, 2000: 20). Так или иначе, именно курение в поэтическом 
тексте А. Петровой задает ощущение смысловой полноты иллюзорных образов, оживающих в воображении 
и перформативном слове поэта, символически предстающего курильщиком – участником некого языческого 
священнодейства, вполне соответствующего ностальгированию.

4. Кармен – эмблематическая героиня табачной мифологии
Мотив курения, заменяющий горение и в то же время сохраняющий смысловую цепочку, связанную 

с огнем и жаром, может акцентировать тему метаморфоз, колдовства, гадания о прошлом и будущем, 
а в подтексте и творчества. По наблюдениям К. Богданова, в западном мире «характерный пример знакового 
курения – демонстрация женской эмансипированности» (Богданов, 2015: 327–328). Более того, при совме-
щении противоречивых нарративов, курение фиксирует символику свободы. Такой семиотический аспект, 
связанный с «зажженной сигаретой» актуализирует значимые подтексты в стихотворении А. Петровой.

Культурный контекст курения представляет сигареты атрибутом Кармен, воплощающей страстность. 
Как известно, «героиня новеллы П. Мериме и оперы Ж. Бизе, работала на севильской табачной фабри-
ке, где “рapelitos” изготавливали вручную» (Богданов, 2007: 17). Для А. Петровой в книге стихов «Только 
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деревья» важен образ цыгана, видимо, наследованный от русской культуры как знак творческой свободы, 
а главное подразумевающий судьбу эмигранта. По замечанию С. Сандлер, «… неспроста на страницах кни-
ги часто появляется цыган: с этим образом традиционно связан мотив кочевой жизни, в которой никакое 
место не ощущается как свое, как родной дом. <…> у Петровой <…> ее цыгане куда более настоящие, 
чем известные романтические образцы Мериме или Цветаевой» (Сандлер, 2008: 11). Обращая внимание на 
предложенное С. Сандлер столь концептуальное размежевание осмысления цыганских мотивов классиками  
ХІХ и ХХ веков с поисками современного поэта-эмигранта, стоит предположить и возможность альтерна-
тивного взгляда на данную проблему. Таким ракурсом представляется попытка выявления скрытого при-
сутствия Кармен в анализируемом стихотворении А. Петровой, включающем также и память о лирических 
воплощениях роковой цыганки в интерпретации некоторых поэтов Серебряного века, в частности – упомя-
нутой М. Цветаевой и А. Блока, создавшего наиболее последовательный миф о русской Карменсите.

В самых различных и порой даже взаимоисключающих интерпретациях Карменсита предстает неиз-
менным воплощением рокового начала, причем как для своих избранников, так и для себя. Оперная ипо-
стась Кармен высвечивает некую театральность и даже мистериальность лирического сюжета связанного 
с ней, метафорически обыгрывающего путь души. В восприятии фантазией спектакля как искушения, по 
наблюдению Ж. Старобинского, «…канатную плясунью легко сменит театральная актриса или певица»  
(Старобинский, 2002: 526), причем, такая женщина неизменно «обладает величайшим потенциалом мета-
морфоз, связанным с ее гибкостью…» (Старобинский, 2002: 527). Образ femme fatale по своей специфике не 
лишен не только амбивалентности в целом, но и непосредственно андрогинности, что во многом сближает 
его с цирковой, магической, даже трикстерской, протеической природой.

Как кантробандистка Кармен предстает героиней дороги, в этом плане становясь своего рода близне-
цом лирического «я» А. Петровой. М. Тростников акцентировал своеобразие семиотической рецепции 
Кармен в культуре. Онеричность, разные лики свободы и призрачность рая, «причудливо переплетаясь, 
противопоставляясь друг другу, так и самим себе, в результате сливаются в едином образе <…> – образе 
Кармен» (Тростников, 2006: 676). Такой ракурс взгляда на Карменситу открывает помимо поливалентно-
сти, заданной множеством трактовок, еще один важный аспект. Фатальная героиня символически вопло-
щает ностальгию. В стихотворении А. Петровой на уровне подтекста Кармен предстает путеводной звез-
дой и вместе с тем искусительницей, увлекающей в путь, который оказывается самоцелью существования. 
Ностальгия же настигает эмигранта, становясь его искушением, спутницей, отрадой и призмой взгляда на 
мир. Персонификация ностальгии в образе роковой женщины, при этом не лишенной трикстерских черт, 
вполне отвечает духу метаморфоз, который в своем тексте акцентирует А. Петрова как важную составляю-
щую проходимого пути в обретении себя в новом месте жительства – итальянском мире.

5. Жанровый потенциал лирического послания
Стихотворение «Ночь здесь и там. Туман. Огни грузовиков…» можно декодировать в читательском воспри-

ятии и как любовное послание, чему не противоречит обращение «моя звезда». При таком прочтении текста 
возникает излюбленная А. Петровой неоднозначность: размывается гендерная идентификация и не ясно стихот-
ворение написано от лица женщины или же мужчины. Для А. Петровой характерны подобные эксперименты 
с гендерной идентификацией, что проявляется в виде авторской редакции близнечного мифа о брате и сестре, 
ощущающих взаимное притяжение, и подменяющих друг друга в текстах «Только деревьев». Также до конца 
непрояснено, кто именно явлен объектом страсти и коммуникантом лирического «я», который поэтически назван 
«моя звезда». Данный адресат принципиально может иметь кодовые стратегии идентификации. Видимо, для 
А. Петровой важно моделировать ситуацию неоднозначности, побуждающую читательское восприятие поды-
скивать самые различные ипостаси вышеназванного обращения и так пытаться приблизиться к некой тайне.

Объект восхищения, к которому лирическое «я» в стихотворении А. Петровой обращается с практиче-
ски заклинательной формулой: «Кури, кури, моя звезда», в авторской мифологии с помощью экстатичного 
чувства наделяется статусом своего рода божества или музы. С точки зрения С. Бойм, «тоска о товари-
ще по ностальгии, а вовсе не тяга к родному ландшафту» создает необходимую почву для виртуального 
романа «между двумя “внутренними иммигрантами”, ощущающими себя изгнанниками на родной земле»  
(Бойм, 2019: 53). Подобный контекст обретения символического родства, даже близнечности присущ автор-
скому мифу А. Петровой. Помимо обыгрываемого в книге стихов «Только деревья» образа брата-близнеца, 
показательна заданность адресата или же автообращенности стихотворений, что позволяет прочитывать 
каждый поэтический текст данного периода как своеобразное лирическое послание.

6. М. Цветаева как скрытый адресат
Одним из предполагаемых адресатов может быть выдающийся поэт-эмигрант М. Цветаева – вдохнови-

тельница и своего рода путеводная звезда для лирического «я». Значимость поэтического наследия М. Цве-
таевой для А. Петровой несомненна. Свою книгу стихов, посвященную итальянским и римским реалиям 
нового места жительства, А. Петрова назвала «Только деревья», в чем явно прочитывается не только отсыл-
ка к знаменитому цветаевскому циклу «Деревья», но своего рода скрытое посвящение одному из любимых 
поэтов-предшественников. Как известно М. Цветаева была запойным курильщиком, и что еще более важно, 
включила подобное самовосприятие в свою лирику. Достаточно вспомнить ранние, но ставшие хрестома-
тийными строки: «В вечном дыме моей папиросы», из стихотворения 1913 года «Вы, идущие мимо меня…». 
Поэтизированный образ курящей и в определенном смысле андрогинной женщины, воплощает в семиосфе-
ре лирического сюжета А. Петровой силу поэтического дара и накал страстей.
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Тема сгорания и творческого горения также задает перекличку с наследием М. Цветаевой, отсылая 
к стихотворению «Что другим не нужно – несите мне…». Следующие цветаевские тематические блоки из 
вышеупомянутого поэтического текста: «Всё должно сгореть на моём огне!» и «Высоко несу свой высокий 
сан – / Собеседницы и Наследницы!» формируют своего рода подстрочник стихотворения А. Петровой. Так 
на уровне подтекста отыгрывается авторское стремление быть со своей стороны достойной «собеседницей 
и наследницей», приближаясь не только к мощному цветаевскому дарованию и накалу страстей, но и нахо-
дясь в диалоге с мировой культурой, в первую очередь русской и итальянской.

Тема звезды, «поджёгшей», также заставляет вспомнить «горячие звезды» из лирики М. Цветаевой («Что 
горячи – над головою – звезды…»). В цветаевском поэтическом дискурсе достаточно упоминаний звезд как 
воплощения не только совершенного, божественного и недостижимого, но и неизменно призывного, вдох-
новляющего и соответствующего жару души. М. Цветаева не только поэт-эмигрант, что созвучно жизнен-
ным реалиям самой А. Петровой, но и певец движения, бега, перемещения в пространстве, что было про-
явлено в цветаевском творчестве столь ярко и последовательно как, ни у одного представителя Серебряного 
века. Цветаевская траектория движения в лирике явно близка А. Петровой и носит для последней знаковый 
характер, задавая различные важные переклички с цветаевским творческим и даже в некоторой степени 
ментальным наследим. В то же время цветаевским кодом в подтексте стихотворения А. Петровой представ-
ляется соотношение сигареты со значениями свободы и пассионарности, в частности самой М. Цветаевой, 
как и излюбленной героиней цветаевской лирики – Кармен.

7. Мотив метаморфоз в контексте авторского мифа А. Петровой
В контексте эмигрантской самоидентификации лирического «я» А. Петровой вспоминаются Овидиев-

ские исповедальные стихи о своей обездоленности вдали от Рима и от этого лишенности путеводной звезды. 
Ж. Старобинский, осмысляя овидиевское прощание с Римом в «Скорбных элегиях», характеризует эсхато-
логичность эмоциональной сферы древнеримского поэта-изгананника, отмечая интенсивность ностальгии, 
сопоставимой «с чем-то гораздо большим, нежели чувство потерянности на чужбине» (Старобинский, 2016: 
275). Исследователь акцентирует овидиевское ощущение без-звездности, резюмируя, что «этимологически 
desiderium, скорее всего, отсылает к sidus, то есть звезда» (Старобинский, 2016: 274). Показательна связь 
тем путеводной звезды и божественного благословения, а также ощущение утраты данной перспективы 
ностальгиком. Овидий стал первым поэтом, воспевающим свое изгнание и скорбящим о покинутом мире – 
в данном случае, Риме. Отсылка к овидиевскому эмиграционному опыту открывает связь темы путеводной 
звезды с мотивами метаморфоз, определяющими меняющиеся статус и самоощущение потенциально транс-
грессивного сознания, которое вполне может быть соотносимо с феноменом поэта-эмигранта.

Так как авторская адресация «моя звезда» принципиально не прояснена и даже поливалентна, можно 
предположить и своеобразное автообращение. В соответствии с замыслом книги стихов «Только деревья» 
братом-близнецом лирического «я» предстает сам «растрепанный сборник» (Ср. «Кто узнает в лицо тебя, 
милый близнец…»). При такой авторской установке строки «Кури, кури, моя звезда» могут прочитываться 
как обращение сборника к своему автору – женщине-поэту. Строки «поджёгшая меня ушедшим летом» 
могут декодироваться как возникновение замысла и предчувствие осуществления будущей книги стихов, 
и как сожженния черновика, реализовав тем самым булгаковский завет, что «рукописи не горят». Тема сжи-
гания знаковая как для русской литературы, так и для древнеримской.

Так Овидий, готовясь к предстоящей ссылке в Томы, сжигает свою знаменитую поэму «Метаморфозы». 
М. Гаспаров отмечает, что из-за опалы и предстоящей ссылки «Овидий считал себя погибшим. Он пытался 
покончить с собой – его с трудом удержали друзья. Он в отчаянии бросил в огонь почти законченные «Мета-
морфозы» <…>, и поэму удалось потом восстановить лишь по спискам, оставшимся у друзей» (Гаспаров, 1995: 
450). Сгорание написанного и возрождение к новой жизни – мотивы анализируемого стихотворения А. Петро-
вой, обыгрывают идею превращений и трансформаций – центральную тему овидиевских «Метаморфоз».

Психотип поэта-эмигранта культурологически ориентирован на овидиевский опыт изгнанничества и после-
дующую ностальгию. В данном плане А. Петрова скорее следует традиции, чем разрушает данную тенденцию. 
При этом каждый лирический сюжет книги стихов «Только деревья», не исключая анализируемое стихотво-
рение, представляется своего рода серией метаморфоз, в этом повторяя интенции знаменитой поэмы Овидия. 
В поэтическом мире А. Петровой не избегают метаморфоз и трансформаций ни лирическое «я», ни окружающая 
реальность Рима и шире всей Италии, проявлением чего становятся и векторы движения.

Выводы. В ходе анализа были выявлены закономерности, определяющие семиосферу лирического 
сюжета стихотворения А. Петровой «Ночь здесь и там. Туман. Огни грузовиков…». К таким доминантам 
следует отнести представленные в тексте векторы движения. Путешествие по территории Италии способ-
ствует познанию мира нового места жительства и ощущению перемещений как экзистенциалов, определя-
ющих своеобразие личности автора. Курение в соответствии с семиотическими кодами реализует движу-
щую силу воображения и ностальгии. Персонификацией процессов курения и ностальгирования становится 
образ роковой Кармен. Трансгрессивный статус лирического «я», наравне с обозначенными направлениями 
пути, позволяет выявить в нем трикстерский потенциал и квалифицировать как героиню дороги. Творче-
ский замысел А. Петровой отличает высокая степень интертекстуальности, способствующей расширению 
круга актуализированных в тексте смыслов. Значимы отсылки к наследию выдающихся поэтов, пережив-
ших в той или иной форме изгнание и созвучных А. Петровой особенностями мировосприятия. В частности 
анализируемый поэтический текст содержит аллюзии творчества и жизненного опыта Овидия и Марины 
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Цветаевой. Вышеотмеченные образы эмигрантов-предшественников, включаются А. Петровой в семиосфе-
ру лирического сюжета как варианты своеобразия пути, трансгрессивности сознания, возможности самопо-
знания лирического «я».
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Adnotacja. W artykule przedstawiono wyniki badań nad cechami psychologicznymi osób, które różnią się różnym poziomem 
samoakceptacji. Teoretycznie rozważono zjawisko samoakceptacji, jego struktura, znaki i wskaźniki. Systemowa reprezentacja 
istoty samoakceptacji jako złożonej własności osobowości jest ujawniona w ramach kontinualno-hierarchicznego podejścia 
do struktury osobowości i metacharakterystyki indywidualności. Empirycznie ustalono istotne korelacje między wskaźnikami 
samoakceptacji a czynnikami osobowości (według R. Kettella). Udowodniono: 1) dla osób z wysokim poziomem akceptacji 
siebie typowa jest emocjonalna stabilność, realizm w poglądach, autentyczność w przejawach, przyjęcie szerokiego kręgu 
swoich cech i otwartość całego spektrum swoich doświadczeń, aktywność, wytrwałość, determinacja w osiąganiu postawionych 
celów, towarzyskość i życzliwość, optymizm i wysoki poziom zaufania do siebie i innych, dominacja pozytywnych stanów 
emocjonalnych, odporność na niepowodzenia i zagrożeń; 2) osoby o niskim poziomie akceptacji siebie charakteryzują się 
wysoką samokontrolą, podejrzliwością, skłonnością do poczucia winy, frustracją, niestabilnością emocjonalną.
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Abstract. The article presents the results of a study of the psychological characteristics of people who differ in 
different levels of self-acceptance. The phenomenon of self-acceptance, its structure, signs and indicators are theoretically 
considered. A systematic idea of the essence of self-acceptance as a complex property of personality is revealed within 
the continuum-hierarchical approach to the structure of personality and metacharacteristics of individuality. Empirically 
established significant correlations between indicators of self-acceptance and personality factors (according to R. Kettell). 
Proved: 1) people with a high level of self-acceptance are characterized by emotional stability, realistic views, authenticity 
in manifestations, acceptance of a wide range of their features and openness to the full range of their experiences, activity, 
persistence, determination to achieve goals, camaraderie and friendliness, optimism and a high level of self-confidence 
and dominance, the dominance of positive emotional states, resistance to failures and threats; 2) persons with a low level 
of self-acceptance are characterized by high self-control, suspicion, a tendency to guilt, frustration, emotional instability.
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Анотація. У статті викладаються результати дослідження психологічних особливостей осіб, які різняться різ-
ним рівнем самоприйняття. Теоретично розглянуто феномен самоприйняття, його структура, ознаки та показники. 
Системне уявлення про сутність самоприйняття як складну властивість особистості розкрито в межах контину-
ально-ієрархічного підходу до структури особистості та метахарактеристики індивідуальності. Емпірично вста-
новлені значені кореляційні зв’язки між показниками самоприйняття й факторами особистості (за Р. Кеттеллом). 
Доведено: 1) особам з високим рівнем прийняття себе властиве емоційна стабільність, реалістичність у поглядах, 
автентичність у проявах, прийняття широкого кола своїх особливостей та відкритість до всього спектру своїх 
переживань, активність, наполегливість, рішучість у досягнені поставлених цілей, товариськість і дружелюб-
ність, оптимізм та високий рівень довіри до себе та інших, домінування позитивних емоційних станів, стійкість 
до невдач та загроз; 2) особам з низьким рівнем прийняття себе властиве високий самоконтроль, підозрілість, 
схильність до почуття провини, фрустрованість, емоційна нестабільність.

Ключові слова: самоприйняття, якісні характеристики самоприйняття, риси особистості, емпатія, профілі.

Вступ. Незгасаючий науковий інтерес до дослідження феномену самоприйняття, його структури та про-
явів, зумовлений низкою чинників. Серед них, по-перше, можна зазначити проблему соціальної адапта-
ції особистості у просторі суспільного життя, де самоприйняття виступає необхідною умовою егоітегра-
ції та ефективної соціальної взаємодії, забезпечення психічного здоров’я та психологічного благополуччя 
(Винникотт, 2006; Майструк, 2018). По-друге, незважаючи на досить тривалу історію та широку представ-
леність досліджень з самоставлення у філософських, психологічних, педагогічних дослідженнях, спостері-
гається розрізненість та суперечливість поглядів на самоприйняття, відсутність єдиної цілісної теорії, що 
обумовлено як різними методологічними підходами дослідників, так і складністю самого феномену (Санни-
кова & Кузнецова, 2009). По-третє, актуальність дослідження структури, функцій та місця самоприйняття 
у системі властивостей особистості, визначена запитом сучасної практики психологічної допомоги у пошу-
ку ефективних методів психологічної діагностики, психокорекції та психотерапії проблем самоставлення 
та міжособистісної взаємодії (Гошовська & Гошовський, 2013; Соколова, 1989; Rogers, 1951). Актуальним 
постає емпіричний пошук взаємозв’язків компонентів самоприйняття з широким спектром властивостей 
особистості, визначення особливостей їх прояву в залежності від тенденції самоприйняття.

Основна частина. Значний досвід наукових досліджень з проблематики самоставлення надає можли-
вість виокремити основні підходи щодо вивчення самоприйняття як психологічного феномену.

У більшості досліджень (Д. Гошовська, А. Елліс, С. Колкова, А. Маслоу, К. Роджерс, Н. Сарджвеладзе, 
О. Соколова, В. Столін, Е. Фромм та ін.) феномен «самоприйняття» визначається як позитивне ставлення 
до себе, що має безумовний характер, визнання своєї унікальності, відкритість досвіду переживання влас-
ного «Я» (Санникова & Гордієнко А.с. № 93758, 2019). У парадигмах психоаналітичної та гуманістичної 
психології (Д. Боулбі, Д. В. Віннікотт, Х. Кохут, А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм, К. Хорні) феномен само-
прийняття презентований як стійка риса особистості. З позицій когнітивно-біхевіорального підходу, само-
прийняття постає ваговим чинником процесу розширення самоусвідомлення та є результатом цього процесу 
(Д. Батлер, А. Елліс, Дж. Келлі, Д. Сіароччі та ін.) Детально порівняльний аналіз позицій цих дослідників 
відносно феномену самоприйняття було розглянуто у наших попередніх роботах (Санникова & Гордієнко 
А.с. № 93758, 2019; Санникова & Кузнецова, 2009 ).

Можна визначити єдність більшості дослідників у поглядах на самоприйняття як властивість особис-
тості, яка презентує особливості емоційно-забарвлене ставлення індивіда до себе, та відбиває ступінь 
прийняття людиною себе такою, якою вона є, незалежно від оцінки своїх переваг та недоліків. Теоретич-
но було встановлено наявність зв’язку самоприйняття з різнорівневими характеристиками особистості, 
а саме, з тривожністю (Винникотт, 2006; Соколова, 1989; Rogers, 1951), емоційністю (Журавльова, 2007; 
Cаннікова, 2013), впевненістю в собі (Гошовська & Гошовський, 2013; Майструк, 2018; Rogers, 1951), емпа-
тійністю (Журавльова, 2007; Rogers, 1951), схильністю до само змінювання та адаптивністю (Санникова &  
Кузнецова, 2009) тощо.
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Отже, ми спрямували своє емпіричне дослідження на пошук співвідношення показників самоприйняття 
з широким спектром рис, що представлений у концепції Р. Кеттелла, його факторній структурі особистості.

Метою статті є виклад результатів дослідження психологічних особливостей осіб, презентованих факто-
рами особистості структурою за Р. Кеттеллом, які різняться різним рівнем самоприйняття.

У наших попередніх дослідженнях було презентовано феномен самоприйняття як цілісну багаторівневу 
властивість особистості, що відбиває здатність ставиться до себе із симпатією, визнання своїх індивідуаль-
них особливостей, почуття задоволення від усвідомлення свого існування, незалежно від власних оцінок чи 
оцінок інших людей, що надаються емоціям, думкам, вчинкам, тим самим забезпечуючи емоційну стабіль-
ність, емоційну безпеку, впевненість у власних рішеннях, довіру до себе та егоінтеграцію (Санникова & Гор-
дієнко А.с. № 93758, 2019; Винникотт, 2006). Спираючись на позиції континуально-ієрархічної структури 
особистості, запропоновані О.П. Санніковою, визначено макроструктуру самоприйняття, яка представлена 
за трьома рівнями: формально-динамічним, змістовним та соціально-імперативним, кожен з яких характе-
ризується своїм специфічним змістом (Cаннікова, 2013).

Методи дослідження. Дослідження проводилось у два етапи. На першому етапі було виявлено рівні 
показників самоприйняття та широкого спектру рис особистості. На другому здійснювався пошук психоло-
гічних особливостей осіб, які різняться різним рівнем самоприйняття.

Із метою виявлення рівня показників, що вивчаються, було обрано комплекс психодіагностичних мето-
дик, до якого увійшли:

1) оригінальні психодіагностична методика тест-опитувальник «Індивідуальна композиція якісних 
показників самоприйняття», який спрямовано на отримання інформації про якісні ознаки цього феномену 
(Санникова & Гордієнко А.с. № 93758, 2019);

2) багатофакторний особистісний опитувальник 16PF Р. Кеттелла (Sixteen Personaflity Factor Questionnaire, 
16PF) для діагностики широкого спектру рис особистості (Мельников & Ямпольский, 1985).

В емпіричному дослідженні брали участь 87 осіб у віці від 20 до 35 років. Обробка даних проводилась 
за допомогою програми Microsoft Excel for Microsoft Windows та статистичного пакету SPSS Statistics 17.0.

Результати та їх обговорення. Перед тим як досліджувати психологічні портрети обстежених у просто-
рі факторної структури особистості, був проведений кореляційний аналіз отриманих даних, який дозволив 
встановити характер зв’язків між показниками обраних феноменів, а саме показників схильності до само-
прийняття й факторами особистості (16 PF). Результати кореляційного аналізу презентовано у табл. 1.

Таблиця 1
Значущі коефіцієнти кореляції між якісними показниками самоприйняття  

та широким спектром рис особистості (за методикою 16 PF Р.Кеттелла)
Риси особистості  

(за методикою 16 PF Р. Кеттелла)
Якісні показники самоприйняття

СЕт СКт СПт СКРт ІСт
A 234* 197* 196* 225* 200*
C 358** 428** 229* -240* 316**
E 249* 244**
F 409** 352** 281** 467**
G 197*
H 429** 399** 451** 422**
L -231* -189* 203* -212**
O -247* -372** -260** 345** -294**
Q4 -524** -566** -294** 287** -462**
QI 431** 362** 352** 428**
QII -485** -583** -334** 323** -493**

Примітка: 1) N = 87; 2) нулі та коми опущено; 3) * – рівень значущості p<0,05; ** – рівень значущості p<0,01; 4) умовні позна-
чення індикаторів шкал за методикою 16 PF представлено для обох таблиць: А – афектотимія; С – сила «Я»; Е – домінантність; 
F – безпечність; G – сила «Над-Я»; H – соціальна сміливість, рішучість; L – підозрілість; M – мрійливість; N – проникливість;  
O – схильність до почуття провини; Q1 – радикалізм; Q4 – фрустрованість; QI – екстраверсія; QII – тривожність; QIII – практич-
ність, готовність до об’єктивності у прийнятті рішень; QIV – незалежність; 5)умовні позначення індикаторів компонентів само-
прийняття за тестом-опитувальником «Індивідуальна композиція якісних показників самоприйняття»: СЕт – емоційний, СКт – ког-
нітивний, СПт – поведінковий, СКРт – контрольно-регулятивний; ІСт – загальний якісний показник «Індекс самоприйняття»

Отже, кореляційний аналіз зв’язків якісних показників самоприйняття з широким спектром рис осо-
бистості емпірично доводить наведені в теоретичному дослідженні закономірності. Кореляційний аналіз 
зв’язків надає можливість тільки для встановлення наявності між показниками, що вивчаються. Формуван-
ня уявлення про якісні відмінності прояву рис особистості у представників груп досліджуваних, які схильні 
до самоприйняття або демонструють неприйняття себе, уможливлюється завдяки методу асів та аналізу 
профілів. Для виявлення у вибірці обстежуваних груп, що відрізняються ступенем прийняття себе було, 
по-перше, перераховано у процентілі первинні дані (бали) за показником ІСт, а, по-друге, виокремлено дві 
групи обстежуваних, яких можна віднести до першого чи четвертого квартілю розподілу вибірки за показ-
ником ІСт, вираженому у процентілях. До першої групи (СП-) увійшли особи, які мають значення за показ-
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ником ІСт у інтервалі 0-25 процентілей, що означає схильність до неприйняття себе. Друга група (СП+) 
поєднала осіб, яким притаманна висока ступінь прийняття себе, що відповідає четвертому квартілю розпо-
ділу даних (від 76 до100 процентілей). Показник ІСт – інтегральний якісний показник самоприйняття – було 
обрано як критерій для порівняння профілів осіб, що відрізняються ступенем прийняття себе, оскільки саме 
він представляє узагальнену характеристику самоприйняття особистості, яка є відбитком особливостей 
самосприйняття, емоційного ставлення до себе, їх проявів у поведінці та інтенсивності активізації механіз-
мів контролю та регуляції неприйняття себе.

На рис. 1 представлено графічні зображення профілів прояву рис за методикою 16 PF у осіб, які мають 
високий рівень прийняття себе (СП+), та тих, яким притаманне неприйняття себе (СП-).

Рис. 1. Профілі прояву рис за методикою 16 PF у осіб, які мають високий рівень прийняття себе (СП+),  
та тих, яким притаманне неприйняття себе (СП-)

На осі ОХ розташовані шкали за методикою 16 PF – чинники першого та другого порядку, на осі 
ОY – стандартні оцінки за шкалами, максимум дорівнює 10 балам, середня лінія ряду відповідає значенню 
в 5,5 балів. Значення показників за методикою 16 PF, які розташовано вище середньої лінії ряду свідчать 
про їх наближення до додатного полюсу фактора, а ті, що розташовані нижче середньої лінії ряду – відпо-
відно, до від’ємного полюсу. Значення з інтервалу 8-10 балів вважаються високими, а 0-3 бали – низькими. 
По-перше, детально розглянемо кожний профіль окремо, щоб встановити найбільш значимі прояви осіб, які 
мають високий рівень прийняття себе (СП+), та тих, яким притаманне неприйняття себе (СП-), а, по-друге, 
здійснимо порівняльний аналіз цих профілів задля встановлення якісних відмінностей.

Ранжування показників методики 16 PF за найбільшим відхиленням від середньої лінії ряду у представ-
ників груп з високим (СП+) та низьким (СП-) рівнем прийняття себе наведено в табл. 2.

Таблиця 2
Ранжування показників методики 16 PF у осіб з високим (СП+) та низьким (СП-) рівнем прийняття себе

Ранг показників Група осіб  
з високим рівнем прийняття себе (СП+)

Група осіб  
з низьким рівнем прийняття себе (СП-)

1 QII- Q3+
2 H+ L+
3 С+ O+
4 QI+ Q4+
5 F+ А+

Примітка: 1) показники зі знаком «+» відповідають додатному полюсу фактора (методика 16 PF); зі знаком «-» – від’ємному 
полюсу; 2) вказані найбільш виражені показники факторів особистості за методикою 16 PF в кожній групі обстежених

У групі осіб з високим рівнем прийняття себе (СП+) показники методики 16 PF за найбільшим відхилен-
ням від середньої лінії ряду згрупувались таким чином: QII- (емоційна стабільність), H+ (сміливість), С+ 
(сила «Я»), QI+ (екстраверсія), F+ (безпечність). Поєднання саме цих факторів створює базис для надання 
характеристики типовим проявам осіб з високим рівнем самоприйняття. Отже, представникам групи (СП+) 
властива емоційна зрілість та стабільність, навіть у складних та непередбачених обставинах, врівноваже-
ність та реалістичність у поглядах (QII-), впевненість у собі та автентичність у проявах, прийняття широкого 
кола своїх особливостей та відкритість до всього спектру своїх переживань (думок, почуттів) (С+), актив-
ність, наполегливість, рішучість у досягнені поставлених цілей (H+), товариськість і дружелюбність, опти-
мізм та високий рівень довіри до себе, до інших, до життя у цілому (F+), здатність до емпатії (QI+, С+, L-). 
Слід відмітити яскравий прояв у представників групи (СП+) фактору другого порядку QII (тривожність – 
емоційна стабільність). Він є складовим двох груп факторів першого порядку – факторів, що описують 
переживання негативно забарвлених емоційних станів (H-, O+, Q4+) та факторів, що відповідають за контр-
оль над емоціями (C-, Q3-). Отже, виникає можливість акцентувати, що емоційна стабільність осіб, яким 
властиве самоприйняття, забезпечується в першу чергу домінуванням переживання позитивних емоційних 
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станів, стійкістю до невдач та загроз (H+, Q4-), можливістю реалістично сприймати життя та усвідомлено, 
адекватно ставитись до вимог соціуму (C+, Q3+). Довіра до себе та світу, здатність до сприйняття широкого 
спектру своїх особливостей, характеристик, проявів без засудження або спотворення, дружелюбність, гнуч-
кість (F+) надають змогу особам з високим рівнем самоприйняття бути відкритими до різноманіття миру, не 
заперечуючи іншому бути «іншим», але, при цьому, зберігати власну ідентичність та унікальність.

За найбільшим відхиленням від середньої лінії ряду у групі осіб з низьким рівнем прийняття себе (СП-)  
фактори особистості за методикою 16 PF утворили таку послідовність: Q3+ (високий самоконтроль),  
L+ (підозрілість), O+ (схильність до почуття провини), Q4+ (фрустрованість), A+ (афектотимія), C- (слаб-
кість «Я»), M- (практичність). Звертає увагу, що психологічні характеристики осіб, які мають стійку тен-
денцію до неприйняття себе, представлено сукупністю рис, які не є протилежними полюсами рис само-
прийняття, а складають свій особливий симптомокомплекс. Найбільш проявленою ознакою є висока ступінь 
усвідомлення та уваги до соціальних вимог, відчуття примусовості та невідкладності щодо їх виконання 
(Q3+). Це зумовлено високим рівнем страху відкидання, надмірною чуттєвістю до соціального схвалення, 
яке сприймається гарантом збереження відносин. Підозрілість (L+) у осіб з високим рівнем неприйняття 
себе відбиває дію захисного механізму проекції задля збереження крихкого Я-образу. Таким чином, еваку-
ація в зовнішній простір, внаслідок приписування іншим людям, своєї спрямованості до самовідкидання, 
презирство, засудження своїх власних думок, почуттів, проявів дозволяє на певний час відчути полегшення 
внутрішньо особистісного конфлікту, але ціною цього стає високий рівень недовіри, що унеможливлює задо-
волення від стосунків (Q4+), роздратованість, заздрісність, акцентування на невдачах, очікування підступу. 
Високий рівень напруженості, який супроводжує невизнання певних аспектів своєї особистості, призводить 
до домінування тривожно-депресивного фона настрою, занепокоєності, обтяженості поганими передчуттями, 
схильності до самозвинувачення та докоряння, приниження своєї компетентності та своїх можливостей (O+). 
Означені прояви мають своє відбиття у ярких, емоційних сполохах роздратованості, у зовнішніх поведінкових 
ознаках невдоволеності собою та іншими. Спроектовані на інших думки про власну негідність, викликають 
високу динаміку емоційних переживань, експресивність, високоамплітудне коливання настрою протягом доби 
(А+). Полярність емоційних проявів може бути представлена, з одного боку, гострим бажанням сховатися, бути 
непомітним, а з іншого боку – демонстрацією обурення та непримиренності до тих, кому приписуються непри-
йнятні власні якості. Отже, особам, яким властиве неприйняття себе, важко опанувати своїми емоційними 
станами (С-), знайти для них адекватний прояв та навіть їх розуміння. У крайніх випадках це може привести 
до невротичних та іпохондричних станів. Надзвичайно висока потреба у іншому, хто має виконувати для осо-
бистості функцію відбиття її існування та задоволення потреби у афіліації, обумовлює досить високий рівень 
розвитку емоційної складової емпатії, тобто вчуваності, ототожнювання своїх почуттів щодо себе з емоційною 
оцінкою іншого, але ціною стає втрата нестійкого власного «Я», можливості спиратись на власні переживання 
буття в світі (Журавльова, 2007). Невпевненість у собі, яка обумовлена опорою на «несправжнє Я» (Винникотт, 
2006), акомпанується високою тривожністю саморозкриття, намаганням утримувати під жорстким контролем 
не лише свою поведінку, а й будь-яку життєву ситуацію (М-), відчуттям безпорадності та втомленості, неспро-
можності впоратися з труднощами, униканням відповідальності.

Висновки. Наведений аналіз дозволяє зробити такі висновки:
1) особам із високим рівнем прийняття себе властиве емоційна стабільність, реалістичність у поглядах, 

автентичність у проявах, прийняття широкого кола своїх особливостей та відкритість до всього спектру сво-
їх переживань, активність, наполегливість, рішучість у досягнені поставлених цілей, товариськість і друже-
любність, оптимізм та високий рівень довіри до себе та інших, домінування позитивних емоційних станів, 
стійкість до невдач та загроз;

2) особам із низьким рівнем прийняття себе властиве високий самоконтроль, підозрілість, схильність до 
почуття провини, фрустрованість, емоційна нестабільність.
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Adnotacja. Dokonano analizy i przedstawiono skuteczne psychologiczne składniki działalności badaczy w zakresie 
tworzenia tekstów, akcentowane uwagę na społecznym żądaniu publiczności stosunkowo publikacji inwestygacyjnej w 
przekroju elementów konstrukcyjnych storytellingu jakościowego, że będzie mieć wynik sugestywny i wpływowy.

Wyróżnieniu i systemowej charakterystyce narzędzi jakościowego storytellingu w materiale inwestygatywnym 
sprzyjało zastosowanie analizy kontekstowej, elementów analizy składowej, technik porównywania intertekstualnego i 
analizy koncepcyjnej, modelowania językowego.

W artykule zaproponowano kilka algorytmów storytellingu w zakresie dziennikarstwa śledczego, psychologii wpływu 
i socjologii percepcji.

W pracy zwrócono również uwagę na koncepcję „non-fiction” we działalności wpływowej inwestorów.  
W szczególności określono rolę emocjonalności i faktyczności w jakościowym storytellingu.

Przedstawiono szereg gradacji kompozycji z punktu widzenia psychologii wpływu i psychologii percepcji. Omówiono 
konflikty tematycznie różnych storytellingów inwestygatywnych w kontekście żądania społecznego i skuteczności 
instytucji społecznych.

Przeanalizowano skuteczność koncepcji „history”, w jej klasycznym rozumieniu, jako opisu życia bohatera. Ponadto 
omówiono cechy i koncepcje strategiczne inwestygatywnego wyświetlania jawnych i ukrytych działań „głównego 
bohatera”. Dokonano klasyfikacji bohaterów ciekawych dla potencjalnych odbiorców.

Sformułowano zasady storytellingu mające na celu zwrócenie uwagi publiczności na konkretne dochodzenia, 
w szczególności biorąc pod uwagę koncepcję „zabójczych kilometrów”; rolę intrygi i eskalacji w inwestygatywnym 
tworzeniu tekstu; elementy teorii Pulitzera „3C”.

Udowodniono, że publiczność czerpie katharsistyczną przyjemność zarówno z pozytywnych, jak i negatywnych 
tekstów śledczych.

Kwalifikując znaczenie badania nad skutecznymi cechami wpływu storytellingu, zauważamy, że kluczowe znaczenie 
w określaniu skuteczności i znaczenia działań inwestygatywnych dla dziennikarza i odbiorcy ma to, w jakim stopniu 
praktyka prawdziwego życia społecznego jednostki jest skorelowana z treścią otrzymanych informacji.

Słowa kluczowe: dziennikarstwo śledcze, narzędzia storytellingu, psychologia wpływu, żądanie społeczne, wpływ.

PSYCHOLOGICAL COMPONENT AND SOCIAL INTEREST 
IN JOURNALISTIC INVESTIGATION AS BASIS OF INFLUENCENESS 
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Abstract. Goal. To analyze and present the effective psychological components of the text creation activities 
of the investigators, focusing on the social interest of the audience in investigative publication in terms of meaningful 
storytelling constructive elements, which will have a suggestive and influential result.

Methods. Using of contextual analysis, elements of component analysis, methods of intertextual comparison 
and conceptual analysis, linguistic modeling contributed to the singling out and systemic characterization of the meaningful 
storytelling tools in investigative materials.

Results and Conclusion. Several storytelling algorithms in terms of investigative journalism, psychology of influence 
and sociology of perception are proposed in the paper.
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The attention in the paper is also paid to the concept of non-fiction in the influential activities of the investigators. In 
particular, the role of emotionality and factuality in meaningful storytelling is determined.

Several gradations of the text compositions from the point of view of psychology of influence and psychology 
of perception are presented. The conflictology of different investigative storytellings in terms of social interest 
and effectiveness of social institutions is considered.

The effectiveness of the concept of history, in its classical sense, as a character’s life description is analyzed. In 
addition, the peculiarities and strategic concepts of investigative reflection of clear and covert actions of the protagonist 
are considered. A classification of the characters interesting to potential audience is made.

The rules of storytelling on drawing the audience’s attention to specific investigations are defined, in particular, taking 
into account the proximity concept, the role of intrigue and intensifying in investigative text creation, and the elements 
of Pulitzer’s theory of 3C.

It is proved that the audience gets cathartic pleasure from both positive and negative investigative texts.
Qualifying the relevance of the study on the effective characteristics of the influenceness of storytelling, we should note 

that crucial feature in determining the effectiveness and efficiency of investigative activities for journalist and recipient is 
of how the experience of real social life of the individual correlates with the content of gained information.

Key words: journalistic investigation, storytelling tools, psychology of influence, social interest, influenceness.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАПИТ 
НА ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ВПЛИВОГЕННОСТІ 

ЯКІСНОГО ІНВЕСТИГАТИВНОГО СТОРІТЕЛІНГУ

Валентина Стєкольщикова
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Анотація. Проаналізовано й представлено ефективні психологічні компоненти текстотворчої діяльності роз-
слідувачів, акцентовано на соціальному запиті аудиторії щодо інвестигативної публікації в розрізі конструктив-
них елементів якісного сторітелінгу, що матиме сугестивно-впливогенний результат.

Виокремленню та системній характеристиці інструментів якісного сторітелінгу в інвестигативному матеріалі 
сприяло застосування контекстуального аналізу, елементів компонентного аналізу, прийомів інтертекстуального 
зіставлення та концептуального аналізу, лінгвістичного моделювання.

У статті запропоновано декілька алгоритмів сторітелінгів із погляду розслідувальної журналістики, психології 
впливу й соціології сприйняття.

Також у роботі приділено увагу концепції “non-fiction” у впливогенній діяльності інвестигейторів. Зокрема, 
визначено роль емоційності й фактажності в якісному сторітелінгу.

Представлено ряд градацій композицій із боку психології впливу й психології сприйняття. Розглянуто конфлікто-
логію різних за тематикою інвестигативних сторітелінгів у розрізі соціального запиту й дієвості соціальних інститутів.

Проаналізовано ефективність концепту “history” в його класичному розумінні як опису життя героя. Крім того, 
розглянуто особливості й стратегічні концепції інвестигативного зображення явних і прихованих дій «головного 
героя». Зроблено класифікацію героїв, які цікаві потенційній аудиторії.

Сформульовано правила сторітелінгу щодо привернення уваги аудиторії до конкретних розслідувань, зокрема 
з урахуванням концепції «вбивчих кілометрів»; ролі інтриги й нагнітання в інвестигативній текстотворчості; еле-
ментів Пулітцерівської теорії «3С».

Доведено, що аудиторія отримує катарсистичне задоволення як від позитивного, так і від негативного роз-
слідувальних текстів.

Кваліфікуючи актуальність дослідження щодо дієвих характеристик впливогенності сторітелінгу, зазначи-
мо, що вирішальне значення у визначенні ефективності й значущості інвестигативної діяльності для журналіста 
й реципієнта має те, наскільки практика реального суспільного життя особистості співвідноситься зі змістом 
одержаної інформації.

Ключові слова: журналістське розслідування, інструменти сторітелінгу, психологія впливу, соціальний запит, 
впливогенність.

Вступ. Журналістське розслідування (далі – ЖР) як жанр журналістики виконує ряд найважливіших 
соціальних функцій, відбиваючи по суті інтереси й настрої суспільства. У зв’язку із цим вивчення тенденцій 
цього жанру, який відбиває сучасний стан аналітичної журналістики в цілому й малодосліджений у науко-
вих колах, представляється вкрай корисним і має істотне значення.

Якісна форма подання ЖР – сторітелінг – поступово входить і до практики інвестигативної діяльності, 
хоча повноцінне застосування технології інтерактивності й мультимедійної конвергентності, яка б не ілю-
струвала, а доповнювала текст, складаючи з ним одне ціле, ще й у науковому розрізі, ще попереду.

Обґрунтовуючи науково-дослідну домінанту окресленої проблеми, зазначимо, що концептуальну своєрід-
ність інструментарію та творчої особистості інвестигейторів схарактеризовано в працях О. Глушка (Глуш-
ко, 2008), О. Колесниченка (Колесниченко, 2015: 171), А. Константинова (Константинов, 2001), Ж. Мурікана  
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(Мурікан, 2001), Н. Яблоновської (Яблоновська, 2011: 120). Щодо концепцій створення якісних сторітелінгів 
у журналістському розслідуванні, то вони перебували в полі зору таких медіаспеціалістів: В. Пулі (Пуля, 2015: 45),  
О. Тертичного (Тертичний, 2002), Л. Шестьоркіної (Шестьоркіна, 2016), Дж. Уиллмена (Уиллмен, 1998).

Власне, сторітелінг − метод оповіді класичного репортера. Сучасні технології мультимедійності дозволя-
ють доповнювати сторітелінг не тільки гіперпосиланнями, а й інструментами переміщення між об’єктами 
візуалізації, надати інформацію про окремих героїв розслідування, «бедгая» чи “hecklers” і показати їхнє 
місце й роль серед інших, продемонструвати результати моніторингу за якимось явищем, еволюцію його 
в часі, унаочнити зв’язки між об’єктами. Попри побоювання, що такий сторітелінг перетворює журналісти-
ку на Голлівуд, «ефект присутності» все ж таки корисний із погляду процесу впливогенності на читача, його 
заохочення до сприймання та розуміння проблем сьогодення (Emde, 2016: 617).

Основна частина. Актуальність дослідження зумовлена зростальною популярністю журналістського 
розслідування, недостатньою вивченістю впливу його складових і формотворчих компонентів, зокрема сто-
рітелінгу, на свідомість суспільства й, відповідно, невизначеністю впливогенності інвестигативного сторі-
телінгу в розрізі соціального запиту аудиторії.

Мета роботи – дослідити концептологію сторітелігну журналістського розслідування регіонального типу 
крізь призму соціального запиту аудиторії, вказавши на елементи, структуру й чинники впливогенності.

Об’єктом дослідження виступають сторітелінги й мультимедійні історії жанру журналістського розслідування 
Миколаївщини з конкретним ідейно-тематичним навантаженням, що відповідають на соціальний запит аудиторії.

Предметом є впливогенність регіональних інвестигейторних сторітелінгів, що підвищують оперативний 
вплив на свідомість потенційної аудиторії.

Матеріал і методи досліджень. У праці методика дискурс-аналізу сприяла виявленню текстуальних 
та екстратекстуальних характеристик медіаконтенту інвестигативних сторітелінгів. На різних етапах дослі-
дження послуговувалися методом функціонального аналізу для визначення ідейно-тематичних пошуків 
інвестигейтора й уподобань аудиторії як прийому текстотворення. Психолінгвістичний метод став осно-
вним науковим способом вивчення процесів породження та сприйняття мультимедійного сторітелінгу в роз-
слідувальних медіатекстах. Для досягнення поставленої мети використано також загальнонаукові методи 
аналізу й синтезу, індукції та дедукції, систематизації, спеціальні наукові прийоми лінгвістичного аналізу 
тексту. Використано авторський метод «експериментально-практичної соціотріади»: практичне занурення, 
інтерв’ювання, анкетування та «Пірамідального «Я»: «Я» – науковець, «Я» – інвестигейтор, «Я» – викладач, 
«Я» – потенційний читач / глядач».

Результати та їх обговорення. Сторітелінг – вміння грамотно розповісти правильну історію, незалеж-
но від того, усний це виступ перед публікою або мультимедійний лонгрід. «Три кроки для впливогенного 
сторітелінга – це дія, емоція та висновок» (Короленко, 2013). «Уникати в сторітелінгу варто другорядних 
деталей, спроби поєднати декілька історій в одну, в результаті чого історія може перетворитися в «кашу» 
брехні, неправдивої інформації, популізму, незрозуміле закінчення вашої історії також недоречне. Щодо 
останнього – завжди аналізуйте аудиторію, для якої будете розповідати свою історію» (Горчинська, 2018).

Для сторітелера важлива режисура майбутньої історії. Як інвестигейтор представить героя та події, про 
які йдеться, як відновить зв’язки між усіма позитивними й негативними героями в розслідуванні, яким 
чином розслідувач буде взаємодіяти з аудиторією, як передасть їй смисли, закладені в історії. Варто проду-
мати всі візуальні й аудіоприйоми, які будуть додані до історії.

Природно описані концепти, що покликані спричинити впливогенне сприйняття історії, на думку розслі-
дувачів, можуть бути досить ефективними. Так, наприклад, як елемент дієвої мультимедійності на платформі 
Nikcenter.оrg інвестигейтори пропонують розслідувальну гру «Знайди сотку», де аудиторія може самостійно 
долучитися до оприлюднення розслідувальних матеріалів. На значній площі курортної зони «читачу-розслі-
дувачу» пропонують знайти приналежність угідь можновладців і прослідкувати родинний зв’язок між влас-
никами ділянок. І, відповідно, зрозуміти суть розслідування інвестигейтора й створити суспільний резонанс 
самотужки, скориставшись інструментом інвестигейтора.

Крім інвестигативного геймерства, розслідувачі Nikcenter.оrg акцентують на таких якісних компонентах 
психологічної складової частини ефективного розслідувального сторітелінгу, як драматургія, музика, темп, 
зрозумілість, конфлікт, емоції.

Своєю чергою Ж. Кузнецова, тренерка з інвестигативної журналістики, під час особистої бесіди звертає 
увагу на ряд важливих моментів в інвестигатиіному сторітелінгу:

– у кожної історії є 2 правди; якщо в історії одна правда – це пропаганда;
– інвестигейтор – захисник кожної сторони;
– якісно зроблена історія там, де виникають сумніві: хто правий, на чиєму боці бути? Своєрідний прин-

цип «гойдалки».
Глобальною ідеєю автора є обов’язкова присутність у сторітелінгу ідеї. Навіть якщо вона не прочитується,  

її можна відчути, адже тема найкраще вплине на аудиторію через емоційні переживання (Kormelink, 2015: 159).
Свій погляд на концепти впливогенності журналістського розслідування озвучує під час інтерв’ювання 

керівник Центру журналістських розслідувань О. Оганов: «Де нема конфлікту – немає історії. Гарна істо-
рія – це коли є жертва; фокусуємося на головному; розкриваємо зловживання; називаємо імена й продовжу-
ємо занурюватись у розслідування; підіймаємо суспільно значущу тему; знаходимо оригінальну історію; 
вбачаємо широкий масштаб проблеми».
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Проаналізувавши з наукового й практичного боку ряд інвестигативних мультимедійних трансмедійних 
сторітелінгів Центру журналістських розслідувань (Nikcenter.оrg), зауважимо, що, крім зазначених аспектів, 
ефективно впроваджені й демонструють відчутний суспільний резонанс так званий «кит» побудови впли-
вогенної модифікаційної форми інвестигативного матеріалу: гачок, контекст, драматичний розвиток, точка 
не вороття, кульмінація, емоційна післямова. Усі ці елементи на високому рівні продемонстровані в таких 
публікаціях Центру: «Втратили береги», «Сотки для обраних», «Коронавірусні закупівлі», «Золота копан-
ка», «Дорожній клан», «Адвокат на мільйон» (Nikcenter.оrg). Крім того, в усіх цих публікаціях чітко про-
писані герої за класифікацією з притаманними їм рисами й характеристиками (протагоніст-інвестигейтор, 
антагоніст, helpers-помічники, hecklers, король).

Тому ми говоримо про те, що до початку розробки резонансної публікації, що відповідає суспільно зна-
чущій темі розслідування та соціальному запиту аудиторії, необхідно визначити емпатичний профіль клю-
чових користувачів. Знайти відповіді на головні питання, що описують потенційну аудиторію та її взаємодію 
з інвестигативною темою (Boesman, 2018: 121).

Провівши невеличке соціологічне опитування серед читачів розслідувальних матеріалів, можемо ствер-
джувати, що емпатичний профіль аудиторії складається з трьох частин:

– власне, емпатії як здібності співпереживати іншим людям, відчувати й інтерпретувати їх стан.  
Ми «відчуваємо» й «розуміємо» один одного, але інтерпретуємо одну й ту ж саму інформацію по-різному.

– мотивації розвитку особистості;
– комунікативно-діяльної складової частини (спосіб взаємодії з іншими людьми), тобто сприймання 

та коментарю публікації у форматі безпосередньої живої комунікації «людина – людина» чи на платформі, 
де можна прокоментувати й отримати аргументацію від автора.

Отже, можемо узагальнити, що психологічна складова частина або емпатичний профіль аудиторії –  
це сукупність або типові риси, що характеризують потенційних споживачів інвестигативного продукту.

Також важлива й структура досвіду споживача інвестигативного продукту на різних платформах (теле-
бачення, сайт, влог, соціальні медіа, прінт-видання): позитивні переживання – “Gain & Fun”, негативні пере-
живання – “Pain & Fear”.

Так, Т. Гордієнко пропонує у своїх сторітелінгах використовувати «натграф» – абзац чи речення у вступ-
ній частині розслідування, що узагальнює зміст усієї історії, яку розповідає автор. Він пояснює читачам, 
чому цей текст важливий і чому їм варто його прочитати. У «жорсткому» ліді викладаються всі основні 
факти матеріалу: хто, що, де, коли та як. Тоді як «м’який» лід починає розповідати й пояснювати історію до 
того, як у тексті подаються основні факти (Гордієнко, 2018).

У будь-якому разі варто констатувати ефективність концепту “non-fiction” у його класичному розумінні. 
Що лише правдиві, не брехливі історії та справжні герої зможуть викликати справжні емоції аудиторії, тим 
самим спричинивши суспільний резонанс. Інвестигейтор повинен усвідомлювати, що правила привернення 
уваги на різних платформах до інвестигативного сторітелінгу специфічні й досить умовні. Ми пропонуємо 
6 факторів привернення уваги аудиторії: час (сучасність дієвіша); місце (з урахуванням правила «вбивчих 
кілометрів» – чим ближче за відстанню подія, тим вона більш зацікавлює аудиторію, та правила «пере-
хресть» – чим менше перехресть, тим цікавіше аудиторії); слава людини, її упізнаваність; суспільний інтер-
ес, користь; катарсис від інформації (за опитуванням: 34% отримують катарсис від позитивної інформації, 
66% – від негативної); незвичність.

Своєю чергою аудиторія на свідомому й несвідомому рівнях за проведеним опитуванням цінує: факти, 
форму подання, візуалізацію, історію.

Інвестигейтор Том Торок у розмові наводить декілька конструктивних положень розслідувань  
у “The New York Times”:

– дати читачу інформацію, яка для нього буде цікавою;
– розказати історію, яка буде важливою, цікавою та про яку раніше не розповідали;
– дати можливість зрозуміти складну тему;
– обирати близьку до аудиторії проблему.
Як приклад він наводить власне розслідування про 11 вересня в “The New York Times”.
Щодо соціального запиту й форми інвестигативного сторітелінгу, думки науковців розходяться, проте 

в пригоді стає власний досвід розслідувача, який ми використовуємо в розрізі авторського методу науко-
вого дослідження інвестигативної діяльності «Пірамідального «Я»: «Я» – науковець, «Я» – інвестигейтор,  
«Я» – викладач, «Я» – потенційний читач \ глядач»:

– Ефективно працює Пулітцерівська концепція 3С, 5С і 7С (сенсація, страх, сміх; скандал, смерть; секс, секрет).
– Відповідність тексту до заголовка.
– Транзитні заголовки (заголовок до 5 слів, підзаголовки для довгого тексту у формі короткого 

роз’яснення).
– Короткі абзаци.
– Основна думка має бути на початку абзацу.
– Ілюстрації, а не статистика й таблиці.
– Фото (адекватного розміру; не має бути багато; основні, допоміжні, документальні, абстрактні).
– Додаткові блоки (врізи – роз’яснення термінів, цитати (мають дати уявлення про тему, напруженість 

дискусій, суперечності, основну інформацію).
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– Інфографіка має бути складовою частиною тексту (не повторюватися, стосуватися теми, виділятися 
кольором, відрізнятися текстом).

– Останнє слово за автором або завершити історію цитатою героя.
– Дати можливі рішення (досвід історії, схожих ситуацій в інших країнах, експертні думки, що не озву-

чені в матеріалі).
Натепер не можна казати про універсальну формулу створення ефективного, дієвого й одночасно впли-

вогенного сторітелінгу інвестигативного тексту, що матиме глобальний суспільний резонанс і бажано реак-
цію правових служб (Шестьоркіна, 2016: 212). Проте, дослідивши ряд наукових праць як із журналісти-
кознавства, так і із суміжних наук, проінтерв’ювавши практичних інвестигейторів, можна виокремити ряд 
градацій композицій із боку психології впливу й психології сприйняття, які можна застосувати до інвести-
гативного сторітелінгу.

Так, відомий маркетолог Сет Годин (Godin, 2021) стосовно мистецтва сторітелінгу говорить про декілька 
моделей ефективних форм. Можемо їх впровадити й в інвестигативну діяльність. Триступенева класична 
структура цікавої історії: вступ – створення ситуації та введення персонажів; конфронтація – окреслення 
проблеми й створення емоційної напруги; розв’язання конфлікту.

Концепція створена під час аналізу творів Шекспіра Г. Фрейтагом, тому вона майже збігається з класич-
ним алгоритмом аналізу літературного твору – «Піраміда Фрейтага». Вона складається з вступу, зацікавлен-
ня, кульмінації, розв’язку дій, фіналу (Топал, 2015).

«Золота каблучка Саймона Синека» (Sinek, 2021) (концепція відомого маркетолога): чому виникла про-
блема, як розв’язати проблему; що треба зробити, аби уникнути проблеми.

Психолог Дейл Карнегі стосовно цікавої розповіді вивів свою концепцію – «Магічну формулу Дейла 
Карнегі», – яку ми можемо також використати в журналістському розслідуванні. Це інцидент – розповідь 
про особистий досвід; дія – які конкретні дії зроблено для розв’язання проблеми; вигода – результат розслі-
дування, значення для суспільства (Coats, 2012).

Оглядач “The Dallas Morning News Watchdog” Дейв Лібер (Lieber, 2013) розповідає історії близько 
40 років. Саме його ідеєю було створення «V-формули Дэйва Лібера» – цікавих історій, – яку ми знаходимо 
в ряді інвестигативних текстів. Суть її – представлення героїв; доведення історії до точки не повернення; 
зміна кута й завершення “happy end”.

Цікава ще одна формула, що може бути використана в сторітелінгу інвестигативної журналістики, роз-
роблена чиказьким консультантом, доктором Френком Дигнаном. «Зірка – ланцюг – гачок» – зірка привертає 
увагу, ланцюг перетворює зацікавленість аудиторії в бажання щось зробити, гачок дає їм аргументаційну 
базу для виконання дії (суспільного резонансу) (Duarte, 2013).

Художниця Емма Коутс (Coats, 2012) виклала свої 22 правила ефективної розповіді, які йдуть корінням із 
маркетингової роботи компанії Pixar – «Формула Pixar». Суть їх – простота й буденність. Герої контактують 
між собою; описування форм їхнього співіснування; проблема, що руйнує ідилію; розв’язання проблеми.

У своєму виступі Ненсі Дуарте (Duarte, 2013) розкрила секретну формулу, яку можна сміливо викорис-
товувати для цікавих історій інвестигейторам: почніть з опису поточної ситуації, а потім порівняйте це 
з майбутнім, яке буде краще; зробіть сьогодення непривабливим, а майбутнє привабливим; поверніться до 
сьогодення, а потім вкажіть на майбутнє; завершіть розповідь новою реальністю з використанням даних 
вашого розслідування.

Висновки. Отже, критерієм ефективності сторітелінгу інвестигативних текстів є єдність двох власти-
востей масового інформаційного впливу (свідомості людей). По-перше, це властивість свідомості виявляти 
результати впливу, тобто ознаки наявності ступеня реалізації поставлених цілей. По-друге, здатність транс-
формованої свідомості бути мірилом роботи інвестигейтора через форму його тексту – сторітелінг. За наяв-
ності ефекту, що відповідає цілям інвестигативних компонентів, аналіз критеріїв ефективності перетворю-
ється на аналіз показника цієї ефективності, тобто суспільного резонансу.
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Adnotacja. Artykuł poświęcono analizie odpowiedzialności karnej za zdradę stanu w aspekcie porównawczo-
prawnym. Za pomocą metody porównawczej przeanalizowano przepisy karno-prawne przewidujące odpowiedzialność za 
to przestępstwo w przestrzeni poradzieckiej, ujawniono ich charakterystyczne różnice w stosunku do odpowiednich norm 
przewidzianych w Europie Zachodniej i niektórych innych krajach. Na przykładzie Ukrainy, gdzie po zajęciu Krymu i 
poszczególnych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego przez Federację Rosyjską, zdrada stanu była powszechna, 
udowodniono potrzebę rozróżnienia odpowiedzialności karnej za różne formy zdrady stanu. Uzasadnia się konieczność 
zastosowania kary pozbawienia wolności, a także innych środków karno-prawnych.

Słowa kluczowe: zdrada stanu, przejście na stronę wroga, kolaboracjonizm, bezpieczeństwo narodowe, 
odpowiedzialność karna.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of criminal liability for treason in the comparative legal aspect. Using 
the comparative method, the criminal law norms that provide for responsibility for this crime in the post-Soviet space 
were analyzed, their characteristic differences from the corresponding norms provided in Western Europe and some other 
countries were revealed. On the example of Ukraine, where after the occupation of Crimea and certain districts of Donetsk 
and Luhansk regions by the Russian Federation, treason was widespread, the need to differentiate criminal liability for 
various forms of treason was proved. The necessity of application of punishment in the form of imprisonment, and also 
other criminal legal measures is substantiated.

Key words: high treason, joining the enemy, collaborationism, national security, criminal liability.
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Анотація. Стаття присвячена аналізу кримінальної відповідальності за державну зраду в порівняльно-право-
вому аспекті. За допомогою порівняльного методу проаналізовано кримінально-правові норми, що передбачають 
відповідальність за цей злочин, на пострадянському просторі, виявлено їх характерні відмінності від відповід-
них норм, передбачених у Західній Європі й деяких інших країнах. На прикладі України, де після окупації Кри-
му й окремих районів Донецької та Луганської областей Російською Федерацією державна зрада була широко 
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поширеною, було доведено необхідність диференціювати кримінальну відповідальність за різні форми державної 
зради. Обґрунтовується необхідність застосування покарання у вигляді позбавлення волі, а також інших кримі-
нально-правових заходів.

Ключові слова: державна зрада, перехід на бік ворога, колабораціонізм, національна безпека, кримінальна 
відповідальність.

Introduction. The protection of sovereignty, territorial integrity and inviolability is essential for every state. This 
is especially important in the post-Soviet space, where the aggressive actions of the Russian Federation towards 
Moldova, Georgia and Ukraine have already led to capture of the territories of these countries. In this regard, it 
becomes especially relevant research of problems of criminal-legal protection of national security of the state by 
establishing and applying criminal liability for treason.

In the study of this issue is fruitful to use comparative a method of scientific research that allows by comparing 
the legislation of many countries identify the advantages and disadvantages of one or another regulation of these rela-
tions on national level. As Rene David noted, “comparative law provides a better opportunity learn about national law 
and improve it. The legislator’s appeal to comparative law can expand in our time, when the law is not just expected 
ensuring the stability of the rule of law, and want new laws radically to transform society” (Davyd, Zhoffre-Spynozy, 
1999: 11). In particular, it is considered expedient and useful to investigate the peculiarities of the formation of norms 
on liability for treason legislators in European countries, former Soviet republics, as well as in states facing domestic 
and geopolitical challenges such as those who appeared at the present historical stage before Ukraine. In conducting 
such a study, the use of Ukraine’s experience is fruitful, during and after the occupation of Crimea and parts of Donetsk 
and Luhansk regions by the Russian Federation, mass manifestations of treason took place.

Such authors have researched the issues of criminal liability for treason as H.Z. Anashkin, H.V. Andrusiv, 
O.F. Bantyshev, Yu.V. Baulin, V.M. Borovenko, L.M. Demydova, V.R. Filipenko, N.S. Konchuk, V.H. Kundeus, 
Yu.V. Lutsenko, Yu.A. Ponomarenko, V.N. Riabchuk, M.I. Khavroniuk, V.M. Shamara, O.V. Zaitsev.

Main part. However, these studies have not focused on the comparative legal aspect of criminal responsibility 
for this crime. It should also be considered that most of these researches do not take into account the changes in 
the geopolitical situation in the world that have taken place in the last decade.

The purpose of article is to conduct a comparative legal study of criminal liability for treason, its individual 
manifestations, which will identify the advantages and disadvantages of legal regulation of these relations and sug-
gest ways to improve criminal law and practice.

Materials and methods. The study used criminal law of Ukraine, Germany, Switzerland, Sweden, Netherlands, 
Poland, Spain, Latvia, Lithuania, Estonia, Azerbaijan, Kazakhstan, Belarus, Russian Federation, China, Tunisia, 
Israel, statistical information and the practice of criminal liability for treason in Ukraine (2014–2020). The study was 
conducted using comparative, system-structural, dialectical methods of cognition, as well as methods of analysis 
and synthesis.

Results and discussion. The Criminal Code of Ukraine, like the vast majority of laws on criminal liability 
in post-Soviet countries, inherited the wording of the legal norm on liability for treason from the Criminal Code 
of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. In particular, the disposition of Article 111 “High Treason” (Criminal Code 
of Ukraine, 2001) in a single list identifies three forms of the objective side of the crime: the transition to the enemy, 
espionage and providing assistance to a foreign state, foreign organization or their representatives in carrying out 
subversive activities against Ukraine. Apparently, the legislator points to the same social danger of these three forms, 
providing for a single punishment for different forms of the objective side of treason (which are in fact “physically” 
different phenomena) – imprisonment for a term of twelve to fifteen years with or without confiscation of property.

Also, almost identical wording of the norm on criminal liability for treason has been inherited from the Soviet 
era into the criminal codes of Azerbaijan, Belarus, Estonia, Kazakhstan, Moldova (Criminal Code of the Repub-
lic of Moldova, 2002). In all these countries, treason is classified as a particularly serious crime, the commission 
of which is punished as severely as possible. Thus, in Belarus, if treason is combined with premeditated murder, 
the perpetrator can be sentenced to death (Criminal Code of the Republic of Belarus, 1999). Article 165 of the Crim-
inal Code of Kazakhstan also contains a sanction “death penalty”, which is given for committing treason in war-
time (Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, 2014). In Azerbaijan, the maximum penalty for treason is life 
imprisonment with confiscation of property (Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, 1999).

In countries of non-post-soviet Europe, criminal law also provides for severe punishment for treason. In the Federal  
Republic of Germany (German Criminal Code, 1998), the Swiss Confederation (Swiss Criminal Code, 1937), 
the Kingdom of Sweden (Swedish Criminal Code, 1962), and the Kingdom of the Netherlands (Criminal Code 
of the Kingdom of Netherlands, 1994), the penalty for this crime may be life imprisonment. At the same time, in 
the criminal law of these countries there is a great variability of punishment for treason according to the circum-
stances of its commission, in particular – the form of the objective side of the crime. According to Konchuk, the dif-
ference between criminal liability for treason in the member states of the European Union is due primarily to the his-
torical and national specifics of the legal language and technology, as well as the peculiarities of state and political 
system (Konchuk, 2019: 43). At the same time, in many cases the legislator does not use the term “treason”, but 
describes the composition of the illegal act, being in our understanding a form of treason.

Thus, Chapter 19 of the Swedish Criminal Code “On Crimes against the Security of the Kingdom” establishes 
criminal liability for treason, which is to facilitate the establishment of foreign rule over the Kingdom or part thereof 
(Article 1). Article 3 of Chapter 19 provides for criminal liability for treason in negotiations with a foreign state, 
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which causes significant harm to the Kingdom. Article 5 establishes liability for espionage – aiding and abetting 
a foreign state by providing information the disclosure of which could harm the Kingdom’s defense. The penalty 
for this crime is up to 6 years in prison. In this case, Article 6 provides that the commission of a crime described in 
Article 5 during the war, or a person who possessed certain information in accordance with his position in the public 
or private service, is punishable by four years to life imprisonment. In addition, criminal liability is established for 
aiding a foreign state in the form of illegal intelligence activities (Article 10) and obtaining foreign assistance in 
activities aimed at forming public opinion in a way that violates any of the foundations of the Kingdom’s govern-
ment or other important Kingdom security issue. It should be noted that Article 15 establishes criminal liability for 
a person who fails to report the offenses provided for in Articles 1, 3, 5 and 6 of Chapter 19.

The Criminal Code of the Kingdom of Netherlands does not use the term “treason”. At the same time, criminal lia-
bility has been established for encroachment in order to transfer the Kingdom or part of it to a foreign state (Article 93), 
being punishable by a maximum of life imprisonment. A similar punishment is provided for liaising with a foreign state 
in order to encourage it to wage war against the Netherlands, to support its intentions to do so, to promote this goal, 
or to help prepare for it (97). It also provides for criminal liability for negotiating with a foreign state with intentional 
harm to the Netherlands (Article 99), entry of a Dutch citizen into the armed forces of a foreign state on the eve of war 
with it (Article 101), intentional aiding the enemy or harming the Netherlands in wartime (Article 102). It is important 
that Articles 101 and 102 apply in the event of an armed conflict except war and in which the State is involved for 
individual self-defense or for the establishment of international peace and security (Article 107a).

The legislator of the Swiss Confederation in Chapter XIII of Book II of the Criminal Code establishes liability for 
treason for acts using force aimed at amending the constitution, removal of constitutional state bodies, separation of ter-
ritory from the Confederation or canton (Article 265). This disposition of treason does not coincide with the definition 
of the crime of “treason”, inherent in Ukrainian criminal law and the laws we have studied the criminal liability of other 
countries. However, Article 266 § 2 provides for the punishment of contacting a foreign government or its agency to 
wage war against the Confederacy. Article 266bis establishes criminal liability for supporting the actions and directions 
of foreign states against the security of Switzerland. Article 267 “diplomatic espionage” establishes the punishment 
for disclosing to a foreign state a protected secret of the Confederation; falsification, destruction, elimination or theft 
of documents on legal relations between the Confederation or the canton and a foreign state, which harms the interests 
of the Confederation or the canton; intentional communication with a foreign state to the detriment of the Confedera-
tion. Article 271 defines liability for prohibited acts in favor of a foreign state. A separate group of crimes, the objective 
side of which is to assist a foreign state to the detriment of Switzerland, is prohibited intelligence activities: political 
intelligence activities (Article 272), economic intelligence activities (Article 273), military intelligence activities (Arti-
cle 274). Also, a person who conducts propaganda of a foreign state aimed at forcible overthrow of the constitutional 
order of the Confederation or canton is subject to criminal punishment (Article 275bis).

Chapter Two of the first section of the special part of the German Criminal Code “High Treason” establishes 
punishment for high treason against Federation (§81), treason of the against Land (§82), preparation of high trea-
sonous undertaking (§83). §87 is acting as secret agent for purposes of sabotage on behalf of a foreign government, 
organization or institution. In the second section of the special part “Treason and endangering external security” in  
§ 94 “Treason” is punishable for notifying a foreign state or disclosing a state secret in order to harm the Federal Repub-
lic or provide assistance to a foreign state. This section also contains rules establishing criminal liability for treasonous 
espionage or spying out state secret (§ 96), treasonous activity as agent (§ 98), intelligence service on behalf of secret 
foreign activities (§ 99), communication that threatens the peaceful coexistence of the FRG (§100), treasonous forgery 
(§100a). Also, criminal liability is provided for intelligence activities that threaten the security of the country (§109f).

Chapter I “On Treason” of Chapter XXIII of the Criminal Code of the Kingdom of Spain (Organic Law of the Pen-
alty Code of Spain, 1995) contains a number of rules formulating the grounds for criminal liability for this crime. 
Article 581 provides for a sentence of 15 to 20 years imprisonment for inciting a foreign state to go to war with 
Spain or conspiring with a foreign state for the same purpose. Articles 582 and 583 establish criminal liability for 
various forms of aiding the enemy in the war with Spain or joining the enemy. These acts are punishable by impris-
onment from twelve to twenty years. Article 584 provides for criminal liability for forgery, damage or disclosure 
of classified or secret information for the purpose of providing a service to a foreign state, international association 
or organization, if this may harm national security. This carries a prison sentence of six to twelve years.

The Baltic states address the issue of criminal liability for treason in different ways.
In the Estonian Penitentiary Code (Penal Code of the Republic of Estonia, 2019), the norm inherited from 

the Soviet past was transformed into 2 separate articles. Thus, § 232 “Treason” establishes criminal liability for 
assisting a foreign state, a foreign state organization, a foreigner or a person acting at the request of a foreign state 
in non-violent activities against the independence and sovereignty or territorial integrity of the Republic of Estonia, 
or collecting and transferring state secrets or classified information to a foreign party. In addition, § 2341 establishes 
criminal liability for supporting war against the Republic of Estonia or occupation.

The Criminal Code of the Republic of Lithuania (Criminal Code of the Republic of Lithuania, 2000) estab-
lishes criminal liability for treason (Article 117) in the form of joining the enemy or aiding the enemy during war.  
Article 118 establishes criminal liability for assistance to another state against the constitutional order, sovereignty, 
territorial integrity, defense or economic power of the Republic of Lithuania in peacetime. Article 119 “Espionage” 
provides for the punishment of a person, for the purpose of transfer to a foreign state, stealing, acquiring or oth-
erwise collecting information that is a state secret of the Republic of Lithuania, or transferring this information to 
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a foreign state, its organization or their representative. Article 120 criminalizes the citizens of the Republic of Lith-
uania under the Collaboration: under occupation or annexation, assistance to illegal government structures to estab-
lish occupation or annexation, suppression of resistance by the Lithuanian population or other assistance to the ille-
gal government to act against the Republic of Lithuania. It should be noted that “the problem of collaborationism 
and the search for opportunities against its solution is being reviewed in the focus of attention of the Ukrainian 
authorities (both executive and legislative) since the beginning of the temporary occupation of Ukraine. At the same 
time, in the process of forming state policy, it is still important to find the optimal model of legal response to persons 
who cooperate with the occupier” (Pysmenskyi, 2020: 52).

The crime of treason is absent in the Criminal Law of the Republic of Latvia (Criminal Law of the Republic 
of Latvia, 1998). However, Chapter X “Crimes against the State” contains section 811 “Assistance to a Foreign State 
in Action Directed against the Republic of Latvia”. A person who carries carrying out activities to help a foreign 
state or foreign organization take measures against national independence, sovereignty, territorial integrity, state 
power or administrative order of the Republic of Latvia may be punished by imprisonment for up to five years. 
Section 85 establishes criminal liability for espionage. The maximum penalty for a person committed an illegal 
collection of an official secret or transferred it to a foreign state or foreign organization, directly or through another 
person, may be imprisonment for up to twenty years.

In the Polish Criminal Code (Art. 129), the legislator does not use the term “high treason” (Criminal Code 
of the Republic Poland, 1997). Article 129 (Section XVII “Crimes against Poland”) criminalizes relations with 
the government of a foreign state or foreign organization to the detriment of the Republic of Poland. At the same 
time, only a person authorized to act on behalf of the Republic of Poland can be the subject of a crime. The pun-
ishment is an imprisonment from one to ten years. Also, without using the term “espionage”, the Polish legislator 
in Article 130 establishes criminal liability and punishment in the form of imprisonment from one to ten years for 
participation in the activities of foreign intelligence, in particular, providing intelligence of a foreign state with 
information, the dissemination of which may harm the Republic of Poland. Collecting, storing the specified infor-
mation, entering the information system to obtain it to provide foreign intelligence, or a declaration of readiness 
to act in favor of foreign intelligence are also punishable acts. The punishment is imprisonment from 6 months to 
8 years. Whoever organizes or directs the activities of foreign intelligence is punished with imprisonment for a term 
of at least 5 years or a punishment of 25 years in prison.

Thus, in the considered norms establishing responsibility for high treason in the countries of the Romano-Germanic 
system of law, the legislator, in most cases, singles out various forms of the objective side of this crime and formulates 
on their basis the corresponding dispositions of legal norms. The criterion for determining the sanction for one or another 
form of committing high treason is the level of their danger to the protected public relations (Zaitsev, Filipenko, 2018).

Similarly, the rules on liability for crimes against state security are formulated in the Special Part of the Criminal 
Code of the People’s Republic of China (Criminal Law of the People’s Republic of China, 1997). Thus, treason was 
identified by moving to the side of the enemy (Article 108), espionage – (Article 110), transfer of foreign secrets or 
confidential information to foreign structures or individuals (Article 111) and providing assistance to the enemy by 
conducting weapons, military equipment and valuables (Article 112). For these forms of crime, the legislator pro-
vided for various punishments: from three years to indefinite imprisonment. Punishment in the form of confiscation 
of property is also applied, and in the presence of certain qualifying features the death penalty is provided.

The Criminal Code of the Republic of Tunisia, a former French colony, formally adopted the traditions of the met-
ropolitan legal system. Thus, in the chapter “Attempts against the external security of the state” in Articles 60 and 60bis 
set 8 forms of treason, mainly aimed at weakening the military power of Tunisia (Criminal Code of the Republic 
of Tunisia, 1913). However, the Tunisian legislator does not distinguish between the degree of public danger of these 
forms of the objective side of the crime and provides for any of them the only punishment – execution.

Given the protracted military-political conflict in Ukraine, the experience of the State of Israel is noteworthy, as its 
Criminal Code establishes many forms of treason related to the constant threat to security and even the very existence 
of the country. In Chapter “вet” “Treason” of the Section “Security of the State, International Relations and Official 
Secrets” of the Section “вet” “Crimes”, the legislator identified the grounds for criminal liability for treason.

Article 97 – damage to the sovereignty or integrity of the state, in particular by annexing the territory from 
the sovereignty of the state or transferring it to the sovereignty of a foreign state. Punishment – execution or life 
imprisonment. Article 98 – The conduct of hostilities against Israel. Punishment – execution, fifteen years or life 
imprisonment. Article 99 – aiding the enemy in the war against Israel, including the transfer of information with 
the knowledge that it may reach the enemy. Punishment – execution or life imprisonment. Article 100 – Detec-
tion of treason is punishable by 10 years in prison. Article 101 – Service in the enemy armed forces is punishable 
by 15 years in prison. Article 102 – Assistance to a prisoner of war is punishable by 10 to 15 years in prison.  
Article 103 – Defeat agitation with the intention of causing panic in society by disseminating information during 
hostilities that may undermine the morale of the military and the people of Israel in their confrontation with the ene-
my is punishable by 5 to 10 years in prison (Dorfman, 2010).

In the context of the military-political conflict in which Israel has been for more than 70 years, the legislator’s 
approach to determining the grounds for criminal liability for treason and punishment for a crime seems justified. 
The purpose of these legal norms is to protect the sovereignty, territorial integrity and defense capabilities of Israel.

Conclusions. A comparative legal study of criminal liability for treason showed that such actions are recognized 
as criminally punishable in all the states we have considered. Simultaneously, in the post-Soviet space states, all 



120

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

forms of high treason are recognized as an especially grave crime, and long terms of imprisonment are established 
for their commission. In other states of the Romano-Germanic law system, there is a significant differentiation 
of criminal liability for various forms of high treason. This way allows for less severe penalties to be applied for 
those involved in collaborationism. This approach is more in line with criminal law principles and makes it possible 
to resist crimes against national security effectively.
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Adnotacja. Artykuł analizuje przepisy Kodeksu Rodzinnego Ukrainy i Kodeksu Cywilnego Ukrainy, regulujące sposoby 
ochrony subiektywnego prawa cywilnego i rodzinnego. Ujawnia się różnica między rodzinnym i prawnym sposobem ochrony 
praw majątkowych małżonków a prawami cywilnymi. Przez rodzinną ochronę praw majątkowych małżonków należy 
rozumieć zestaw środków przewidzianych przez prawo rodzinne, procesowe, stosowanych w związku z naruszeniem tych 
praw i mających na celu przywrócenie lub ochronę interesów posiadacza tego prawa. Stwierdza się, że w kontekście sądowej 
ochrony praw majątkowych małżonków dość kontrowersyjna jest normatywna regulacja stosowania przepisów Kodeksu 
Cywilnego Ukrainy do regulacji stosunków rodzinnych (art. 8 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy) wyłącznie do stosunków 
majątkowych. Stwierdza się, że określone w Kodeksie Cywilnym Ukrainy warunki pozbawienia prawa do obrony w sądzie 
prawa cywilnego w pełni powinny obejmować ochronę praw majątkowych małżonków. Zgodnie z przepisami Kodeksu 
Rodzinnego Ukrainy nie jest dopuszczalne stosowanie analogii prawa, w szczególności cywilnej instytucji samoobrony, do 
regulacji sposobów ochrony praw niematerialnych małżonków. W kontekście prawa człowieka do samoobrony, określone 
w artykule 55 Konstytucji Ukrainy proponuje się uzupełnienie Kodeksu Rodzinnego Ukrainy instytucją samoobrony praw i 
interesów rodzinnych ze wskazaniem charakterystycznych cech samoobrony, które proponuje autor.

Słowa kluczowe: sąd, prawo procesowe, sposoby ochrony, prawa niemajątkowe, prawa podmiotowe.

FEATURES OF REGULATION OF THE FAMILY CODE OF UKRAINE METHODS 
OF PROTECTION OF PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS OF SPOUSE

Olena Skichenko
Postgraduate Student at the Department of Civil Procedure

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0001-5118-9040

Skichenko@gmail.com

Abstract. The article analyzes the normsof the IC of Ukraine and the Central Committee of Ukraine, which regulate 
the methods of protection of subjective civil and family law. The difference between the family law method of protection 
of non-property rights of spouses is revealed. Family law protection of non-property rights of thes pouses should be understood 
asaset of means provided by family, procedural law, which are usedin connection with the violation of the serights and are 
aimed at restoring or protecting the interests of the holder of this right. It is concluded that in the context of judicial protection 
of non-property rights of spousesisquite controversial regulation of the application to the regulation of family relatios 
of the Central Committee of Ukraine (Article 8 of the IC of Ukraine) exclusively to property relations. It is concluded that 
the conditions of deprivation of the right to protection in civil court defined in the Civil Code of Ukraine should fully apply 
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to the protection of non-property rights of spouses. In accordance with the norms of the IC of Ukraine, it is inadmissible to 
apply the analogy of law, in particular the civil institution of self-defense, to the regulation of methods of protection of non-
property rights of spouses. In the context of a person’s right to self-defense, setoutin Article 55 of the Constitution of Ukraine, 
it is proposed to supplement the IC of Ukraine with the institute of self-defense of family rights and interests, indicating 
the characteristic features of self-defense proposed by the author.

Key words: court, procedural legislation, methods of protection, non property rights, personal rights.
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СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ПОДРУЖЖЯ
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Анотація. У статті аналізується норми СК України та ЦК України, які регулюють способи захисту 
суб’єктивного цивільного та сімейного права. Розкривається відмінність сімейно-правового способу захис-
ту немайнових прав подружжя від цивільного. Під сімейно-правовим захистом немайнового права подружжя 
потрібно розуміти сукупність передбачених сімейним, процесуальним законодавством засобів, які застосову-
ються у зв’язку з порушенням цих прав і спрямованих на поновлення або захист інтересів носія цього права. 
Робиться висновок, що в контексті судового захисту немайнового права подружжя доволі спірною є нормативна 
регламентація застосування до регулювання сімейних відносин норм ЦК України (ст. 8 СК України) виключно 
до майнових відносин. Робиться висновок, що визначені в ЦК України умови позбавлення права на захист в суді 
цивільного права повною мірою повинні розповсюджуватись на захист немайнового права подружжя. Відповідно 
до норм СК України не допустимо застосовувати до регулювання способів захисту немайнового права подружжя 
аналогію права, зокрема цивільного інституту самозахисту. У контексті права особи на самозахист, викладеного  
у статті 55 Конституції України, пропонується доповнити СК України інститутом самозахисту сімейних прав 
та інтересів із зазначенням характерних ознак самозахисту, які пропонує автор.

Ключові слова: суд, процесуальне законодавство, способи захисту, немайнові права, права особи.

Вступ. У науковій літературі триває процес обговорення внесених змін до ЦК України, Сімейного кодексу 
України щодо нормативної регламентації немайнових правовідносин з участю подружжя. Необхідно визна-
ти, що до прийняття нового ЦК України, СК України нормативна регламентація немайнових правовідносин 
була штучно звужена, як наслідок доктринального заперечення визначення в нормі права немайнових прав 
подружжя, їх захисту в суді. Між тим правозастосовна діяльність у сфері захисту немайнових прав подруж-
жя ускладнюється внаслідок взаємопроникнення або конвергенції немайнових та майновий правовідносин 
з участі подружжя. З іншого боку, має місце невиправдане змішування об’єктів немайнових прав із сами-
ми правами. Особисте немайнове право та його об’єкт тісно пов’язані, але не тотожні (Maleina, 2001: 14).  
У цьому контексті метою статті є аналіз норм СК України про захист немайнових прав подружжя,  
в т.ч. способи захисту цього права та формулювання відповідних авторських висновків та пропозицій.

Основна частина. В основі правової охорони сімейних прав (ст. 5 СК України) визначальним є принципи 
забезпечення непорушності та здійснення сімейних прав та заходи, спрямовані на попередження порушень 
цих прав. У той же час захисні норми спрямовані насамперед на відновлення порушеного права та усунення 
перешкод у його здійсненні шляхом вчинення відповідних дій.

Статтею 55 Конституції України визначено, що права і свободи людини і громадянина захищаються 
судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

За галузевою ознакою цивілісти розглядають цивільно-правовий захист певного цивільного права як сис-
тему активних заходів, які застосовує правовласник, компетентні державні чи інші органи, спрямованих на 
усунення порушень цивільного права, покладання виконання обов’язку з відновлення порушеного права на 
порушника. У науці цивільного процесуального права, сімейного права немає визначення поняття сімейно-
правового захисту немайнового права подружжя, але з огляду на певну тотожність способів захисту визначен-
ня, яке використовують у цивілістиці, заслуговує уваги в дослідженні способів захисту немайнового права за 
нормами СК України. На нашу думку, під сімейно-правовим захистом немайнового права подружжя потріб-
но розуміти сукупність передбачених сімейним, процесуальним законодавством засобів, які застосовуються 
у зв’язку з порушенням цих прав і спрямованих на поновлення або захист інтересів носія цього права.

Сімейно-правовому захистові притаманні свої специфічні методи та засоби, які в більшості випадків 
співпадають та істотно відмінні від існуючих в інших галузях права.

Специфіка сімейно-правового захисту права полягає, насамперед, у застосуванні таких юридичних меха-
нізмів, які забезпечують подолання перешкод у здійсненні немайнового права. На нашу думку, такий роз-
повсюджений цивільно-правовий спосіб захисту, як відновлення майнового становища власника за рахунок 
майна порушника або іншої зобов’язаної особи також, може бути застосовано до захисту немайнових прав 
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подружжя, зокрема законодавство України покладає обов’язок на роботодавця відшкодувати працівнику шко-
ду внаслідок втрати репродуктивної функції жінки, чоловіка. У цьому випадку відшкодування може відбувати-
ся у формі безоплатного (за кошт роботодавця) лікування з метою поновлення репродуктивної функції.

На відміну від ЦК України, норми СК України включають як норми загальноохоронного значення (Дер-
жавна охорона сім’ї (ст.5 СК України); Глава 2 Розділ І СК України «Здійснення сімейних прав та виконання 
сімейних обов’язків. Захист сімейних прав та інтересів» і т.і.), так і норми щодо захисту сімейних прав 
та інтересів, у разі порушення конкретного суб’єктивного права, наприклад, визнання недійсності усинов-
лення (ст. 236 СК України), скасування усиновлення (ст. 238 СК України) тощо.

Сімейно-правовий захист може реалізовуватись лише за допомогою конкретних правових способів. У чин-
ному СК України є спеціальний перелік конкретних правових способів, якими може скористатися особа у разі 
порушення його суб’єктивного сімейного права та інтересу. Так, частина 1 статті 152 СК України встановлює, 
що кожен учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років, має право на безпосереднє звернення 
до суду за захистом свого права або інтересу. Суд застосовує такі способи захисту немайнових прав подружжя:

1) встановлення правовідношення – цим розповсюдженим способом захисту є визначення походження 
дитини (глава 12 Розділ ІІІ СК України);

2) примусове виконання добровільно невиконаного обов’язку – таким буде стягнення аліментів;
3) анулювання сімейного правовідношення, наприклад, у разі визнання недійсним усиновлення (ст. 236 СК 

України), виключення імені особи як матері, батька з актового запису про народження дитини і т.ін.;
4) припинення сімейного правовідношення – цим способом захисту є розірвання шлюбу, скасування уси-

новлення (ст. 238 СК України), позбавлення усиновлювача батьківських прав (ст. 242 СК України);
5) припинення дій, які порушують сімейні права, наприклад, у разі повернення викраденої дитини, усу-

нення перешкод, які чинилися одному з батьків у здійсненні його права на особисте виховання дитини;
6) відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права, наприклад, поновлення актового 

запису в разі визнання усиновлення недійсним (ст. 241 СК України) – цей спосіб захисту застосовується, як 
правило, одночасно з припиненням дій, які порушували сімейні права, в той час як припинення таких дій 
може як спосіб захисту бути застосовано окремо. Відновленням правовідношення слід вважати поновлення 
батьківських прав, повернення дитини, яка була відібрана від батьків без позбавлення їх батьківських прав;

7) відшкодування матеріальної шкоди (збитків) та моральної шкоди тим, хто порушив сімейні права осо-
би відповідно до випадків, передбачених СК України або договором;

8) стягнення неустойки у випадках передбачених СК України (ст. 196) або договором.
Наведений перелік способів захисту немайнових прав подружжя є відкритим та може бути доповнений 

іншим законом або домовленістю сторін.
Таким чином, неважко помітити, що з нормативної точки зору система охорони сімейних прав та інтер-

есів в СК України розпорошена у різних главах і розділах кодексу, що встановлюють умови недійсності 
шлюбу, усиновлення, виключення імені особи як матері, батька з актового запису про народження дитини, 
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, поновлення права тощо. У зв’язку з викладеним система 
засобів захисту суб’єктивного немайнового права подружжя уявляється підпорядкованою системі охорони 
сімейних прав та інтересів і є складовою частиною цієї суперсистеми.

Встановлений в СК України перелік способів захисту сімейних прав та інтересів у деяких випадках збі-
гається з переліком основних способів захисту цивільних прав, наведених у статті 16 ЦК України.

Перелічені засоби захисту можуть бути доповнені, оскільки на сьогодні Законами України передбачені 
й інші засоби захисту цивільних прав та захисту немайнового права подружжя.

Чинне законодавство України наділяє подружжя, кожного з них, певним обсягом особистих немайно-
вих прав. Так, подружжя є носієм права на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань 
(ст. 51 СК України), права на фізичний та духовний розвиток (ст. 52 СК України), права дружини та чоловіка 
на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї (ст. 54 СК України), права на свободу та осо-
бисту недоторканість (ст. 56 СК України) тощо.

Видається, що норми сімейного, цивільного права забезпечують регулювання і охорону множини немай-
нових прав подружжя. На думку окремих авторів, специфічною метою цивільно-правового захисту цивіль-
ного права є прагнення відновити порушені права, попередній майновий стан особи, права якої порушено 
(Pidopryhorа at all, 1995: 322). Проте суть правового захисту в правовій літературі трактується неодноз-
начно: поки що наукою не сформульовано чітких критеріїв щодо змісту захисту цивільних прав загалом  
(Dzerа, 2010: 217). Такий висновок стосується і щодо захисту немайнового права подружжя. Невипадково 
в науковій літературі немає сталого визначення основних способів захисту сімейних прав та інтересів.

Щодо форми захисту немайнового права подружжя прийнято виділяти дві форми захисту – юрисдикцій-
ну і позаюрисдикційну (Dzera, 2001: 21). Юрисдикційна форма захисту немайнового права здійснюється 
у судовому і адміністративному порядку. Суттєво відрізняється розгляд справ про захист немайнових прав 
подружжя в цивільному судочинстві в порядку окремого та позовного провадження, зокрема, відрізняється 
особливістю формування предмету доказування, суб’єктним складом і т. ін.

У контексті судового захисту немайнового права подружжя доволі спірною є нормативна регламентація 
застосування до регулювання сімейних відносин норм ЦК України (ст. 8 СК України) виключно до майнових 
відносин, що в науковій літературі неодноразово обговорювалось (Romovska, 2006: 40). Вказану тезу доречно 
проілюструвати на прикладі нормативного регулювання ЦК України випадків відмови у судовому захисті.
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У частині другій ст. 16 ЦК України наведений примірний перелік способів захисту цивільних прав 
та інтересів. Встановлюючи гнучку варіабельність способів захисту цивільних прав і інтересів, законода-
вець передбачив в ЦК України випадки (ст. 16 ч. 3) можливої відмови у судовому захисті цивільного права 
та інтересу особи, в разі порушення нею положень частини другої – п’ятої статті 13, а саме:

1) під час здійснення своїх прав особа порушує права інших осіб, завдає шкоди довкіллю або культурній 
спадщині;

2) особа діє з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживає правом в інших формах;
3) під час здійснення цивільних прав особа не додержується моральних засад суспільства;
4) у випадку використання цивільних прав із метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживан-

ня монопольним становищем на ринку, а також у випадку недобросовісної конкуренції.
На нашу думку, зазначені обставини мають бути встановлені (або спростовані) в ході судових слухань 

з ухваленням відповідного рішення, бо інакше це суперечило б конституційним гарантіям про право кожно-
го захистити свої права в суді. З іншого боку, в зазначеному переліку, що окреслює межі здійснення цивіль-
них прав, є неформалізовані (в юридичному розумінні) критерії оцінки дій особи, такі як додержання (або 
недодержання) моральних засад суспільства, що ускладнить і заплутає виключно важливе питання – право 
захисту цивільного права та інтересу в суді. Видається, що визначені законодавцем умови позбавлення пра-
ва на захист в суді цивільного права повною мірою повинні розповсюджуватись на сімейні правовідносини.

Відповідно до статті 55 Конституції України кожен має право будь-якими не забороненими законом засоба-
ми захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. На жаль, цей конституційний принцип 
не знайшов реалізації у чинному СК України. Інститут необхідної оборони за кримінальним законодавством 
або стан крайньої необхідності не вичерпує самозахист цими двома випадками. На сьогодні Кримінальний 
кодекс України дає вичерпний перелік можливості здійснення самозахисту сімейних прав та інтересів, у тому 
числі і прав, що випливають із договірних відносин. Інакше кажучи, в законодавстві України закріплений 
принцип реалізації захисту тільки у встановленому порядку, тобто юрисдикційним органом. Усе, що вихо-
дить за це «коло», розглядається як самоправство. Дещо інакше вирішено питання самозахисту в ЦК України. 
У частині 1 статті 19 ЦК України вперше розкривається це поняття: самозахистом є застосування особою 
засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Способи самоза-
хисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства. 
Виникає питання, чи допустимо екстраполювати правила самозахисту цивільних прав на сімейні відносини, 
зокрема на захист немайнових прав подружжя. Відповідно до СК України це не допустимо, але у договірних 
відносинах це цілком можливо. Не можна не помітити доволі загальне визначення інституту самозахисту, що 
призведе до складнощів у правозастосовній діяльності. З іншого боку, наведена в ЦК України характеристика 
способу самозахисту – способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, 
якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням, є занадто академічно викладеною 
і багато в чому має оціночний характер, що призведе до різного тлумачення змісту способів самозахисту.

На нашу думку, інститут самозахисту має бути передбачений у чинному СК України. Крім того, 
є всі підстави вважати про наявність деяких елементів цього інституту в СК України, зокрема 
в пункті 5 частини 2 статті 18 передбачено захист сімейних прав та інтересів осіб шляхом відновлення 
правовідношення, яке існувало до порушення права. Стосовно самозахисту, то у цьому випадку йдеться 
про поновлення батьківських прав, повернення дитини, яка була відібрана від батьків без позбавлення їх 
батьківських прав. Реалізація самозахисту в цьому випадку спрямована на поновлення батьківських прав, 
а відшкодування збитків реалізується в інший спосіб захисту сімейних прав та інтересів.

У контексті права особи на самозахист, викладеного у статті 55 Конституції України, було б доцільним 
запровадити в СК України інститут самозахисту сімейних прав та інтересів із зазначенням таких характер-
них ознак самозахисту:

1) самозахист здійснюється, коли порушення суб’єктивного права вже відбулося і продовжується;
2) обставини (місце і час) виключають можливість в цей момент звернутися за захистом до державних 

владних органів;
3) самозахист відбувається силами суб’єкта сімейних прав та інтересів;
4) самозахист не повинен виходити за межі дій, необхідних для припинення порушення прав суб’єкта 

сімейних прав та інтересів.
Висновки. У статті проаналізовано норми СК України та ЦК України, які регулюють способи захис-

ту суб’єктивного цивільного та сімейного права. Розкрито відмінність сімейно-правового способу захисту 
немайнових прав подружжя від цивільного.
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Adnotacja. Znaczenie artykułu polega na tym, że w badaniu kwestii długu publicznego Ukrainy, okazało się, że Ukraina 
znalazła się w tak trudnej sytuacji gospodarczej, kiedy jest zmuszona do odwołania się do podmiotów międzynarodowych 
w celu uzyskania dodatkowych źródeł finansowania wydatków budżetu państwa. Obecność zewnętrznych źródeł kredytu 
spowodowało pojawienie się sytuacji, w której Ukraina popadła w zależność od kredytów zewnętrznych. Ustalono, 
że cechy długu gwarantowanego przez państwo to: stosowany w większym stopniu w celu zapewnienia stabilnego i 
opłacalnego finansowania projektów: transport, infrastruktura, medycyna, badania naukowe, programy mieszkalnictwa 
socjalnego, projekty partnerstwa publiczno-prywatnego, sfera turystyczna i tym podobne; państwo działa jako gwarant 
terminowości dokonania płatności z tytułu obsługi pożyczki, a także wypełniania zobowiązań finansowych wobec 
pożyczkodawcy; najczęstszą formą gwarancji rządowych są: obligacje, papiery wartościowe, waluta itp.; może wystąpić 
dodatkowe ryzyko braku możliwości obsługi lub spłaty pożyczki; im większe zaufanie do rządu jako gwaranta spłaty 
długu, tym mniejsze odsetki od obsługi długu publicznego; gwarancje rządowe nie są kontrolowane jako regularne 
wydatki państwa; kwota gwarantowanego długu publicznego ma ukryty wpływ na politykę fiskalną państwa; niespłacony 
gwarantowany dług publiczny w konsekwencji jest przyczyną wzrostu długu publicznego.

Słowa kluczowe: dług publiczny, dług zagraniczny, budżet państwa, papiery wartościowe.
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Анотація. Актуальність статті полягає в тому, що під час дослідження питання державного боргу України 
з’ясовано, що Україна опинилася в такому скрутному економічному становищі, коли вона вимушена звертатися 
до міжнародних суб’єктів із метою отримання додаткових джерел фінансування витрат державного бюджету. 
Наявність зовнішніх джерел кредитування зумовила виникнення ситуації, за якої Україна потрапила в залежність 
від зовнішнього кредитування. Визначено, що особливостями державного гарантованого боргу є: використову-
ється більшою мірою для забезпечення стабільного й економічно ефективного фінансування проєктів: транспорт, 
інфраструктура, медицина, наукові дослідження, програми соціального житла, проєкти державно-приватного 
партнерства, туристична сфера тощо; держава виступає гарантом своєчасності виплат обслуговування позики, 
а також виконання фінансових зобов’язань перед позикодавцем; найпоширенішою формою державних гарантій 
є: облігації, цінні папери, валюта тощо; може виникнути додатковий ризик – ризик неможливості обслуговування 
або виплати позики; чим більша довіра до уряду як гаранта виплати боргових зобов’язань, тим меншим є відсо-
ток за обслуговуванням державного боргу; державні гарантії не контролюються як регулярні видатки держави; 
обсяг гарантованого державного боргу здійснює прихований вплив на фіскальну політику держави; непогашений 
гарантований державний борг як наслідок є причиною зростання державного боргу.

Ключові слова: державний борг, зовнішній борг, державний бюджет, цінні папери.

Вступ. Досліджуючи питання державного боргу України, констатуємо, що, на жаль, Україна опинилася 
в такому скрутному економічному становищі, коли вона вимушена звертатися до міжнародних суб’єктів із 
метою отримання додаткових джерел фінансування витрат державного бюджету. Наявність зовнішніх дже-
рел кредитування зумовила виникнення ситуації, за якої Україна потрапила в залежність від зовнішнього 
кредитування.

Проте доцільність такої політики викликає серйозні сумніви, адже, як і будь-які інші кредити, їх дове-
деться повертати в майбутньому з відсотками, що ставить під загрозу будь-яку можливість «українсько-
го прориву». Нас фактично штовхають до «грецького сценарію», за якого фінансова допомога надається 
в обмін на жорсткі заходи соціальної економії, а врешті-решт країна залишається не тільки в стані соціаль-
но-економічної кризи, а й з портфелем багатомільярдних боргів (Kravchuk, 2015). Зазначене лише зайвий раз 
акцентує на негативних чинниках отримання міжнародних кредитів.

Основна частина. На 2008 р. припала світова фінансова криза, яка не обійшла боком і Україну. Через 
негативні тенденції у світовій економіці, а також внаслідок прорахунків у внутрішній політиці цей рік озна-
менувався значним збільшенням державного боргу. Потреба в покращенні даних із зовнішнього боргу була 
актуальною для нашої держави завжди. Так, 26 вересня 1999 р. було створено універсальний (комплексний, 
всеохопний) показник уразливості боргової політики, в тому числі боргову систему (структуру) публічних 
і приватних секторів. Починаючи з березня 1999 р., нова серія квартальних показників статистик зовніш-
нього боргу поширилась на 176 країн за допомогою Bank for International Settlements (BIS), Фондів, Орга-
нізацій економічної співпраці й розвитку (ОЕСР) і Світового банку. Від початку було зрозуміло, що дані, 
які зазвичай походять від кредитора й ринкових інформаційних джерел, не забезпечать повністю цілісної 
та послідовної, обґрунтованої та адекватної межі для суми зовнішнього зобов’язання країн. Об’єднання 
статистик BIS-IMF-OESD (ОЕСР), Світового банку вперше вносили пропозиції щодо найбільш адекватних 
і своєчасних даних із зовнішнього боргу, зокрема в Україні. Завданням було поліпшення даних зовнішнього 
боргу, що походять від національних джерел дебітора (боржника). Як засвідчує практика, національні ста-
тистичні пріоритети часто відрізняються від міжнаціональних.

У 2015 р. Указом Президента України затверджено Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» та вста-
новлено імператив, що максимальне відношення загального обсягу державного боргу й гарантованого 
державою боргу до валового внутрішнього продукту за розрахунками Міжнародного валютного фонду не 
перевищуватиме 60 відсотків (відповідно до Маастрихтських критеріїв конвергенції) (On the Sustainable 
Development Strategy “Ukraine – 2020”, 2015).

Загальна сума заборгованості на кінець 2000 р. становила 3 млрд дол. Також у цьому році наступав час 
сплати боргу перед Міжнародним валютним фондом в сумі 1 млрд дол. США. Сума такої виплати виявилась 
непомірною для держави, тому що вона майже дорівнювала загальному розміру валютних резервів Націо-
нального банку України (далі – НБУ). Це призвело до переддефолтної ситуації. Ще одним негативним фак-
тором виступало те, що внаслідок невиконання Урядом власних зобов’язань у 1999 р. відбулося припинення 
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями. Міжнародний валютний фонд і Міжнародний 
банк реконструкції та розвитку відмовилися надавати Україні кредити, й протягом року держава не отриму-
вала коштів від цих організацій.



127

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

Наприкінці 2009 р. державний і гарантований державою борг знаходився на позначці в 316 млрд грн 
або 39 млрд дол. США. З нього близько 67% припадало на зовнішній борг. У грошовому вираженні ця 
цифра дорівнює 211 млрд грн або 26 млрд дол. США. Внутрішній борг складав 33% або 105 млрд грн За 
цей період зовнішній борг загалом зріс шляхом надання позики Міжнародним валютним фондом у розмірі 
36,9 млрд грн. Також зростання пов’язують зі зниженням курсу гривні щодо іноземних валют (Panchenko, 
2019). Наприкінці 2010 р. державний і гарантований державою борг дорівнював 432 млрд грн або 54 млрд 
дол. США. 276 млрд грн або 64% припадало на зовнішню заборгованість. Внутрішній борг становив 36% 
від загального обсягу державного боргу. На нього припадало 156 млрд грн або 19,5 млрд дол. США. Зрос-
тання зовнішнього боргу пов’язане з отриманням позик від Міжнародного валютного фонду на загальну 
суму 16 млрд грн. Також близько 20 млрд грн було залучено внаслідок випуску облігацій зовнішньої держав-
ної позики. 16 млрд грн припадало на позику VTB банку. У 2011 р. державний і гарантований державою борг 
дорівнював 473 млрд грн або 59 млрд дол. США. На зовнішній державний борг припадало 63% від цієї суми 
або 299 млрд грн. Внутрішній борг – 37% або 174 млрд грн. У 2012 р. державний і гарантований державою 
борг дорівнював 515 млрд грн або 64 млрд дол. На зовнішній державний борг припадало 60% від загального 
обсягу або 308 млрд грн. Внутрішній борг – 40% або 207 млрд грн.

Загальний обсяг державного й гарантованого державою боргу на кінець 2018 р. становив 2 168,63 млрд грн, 
зокрема державний борг складав 1 860,50 млрд грн (85,79%), гарантований – 308,13 млрд грн (14,21%). Аналіз 
зміни обсягу сукупного державного боргу у 2018 р. у порівнянні з попередніми роками свідчить про те, що 
тенденція щодо його зростання суттєво сповільнилась. Якщо у 2014–2016 рр. показники зростання становили 
88,24%, 42,78% і 22,78% відповідно, то у 2017 р. – вже 10,98%, у 2018 р. – лише 1,26%, що майже в 70 разів мен-
ше, ніж у 2014 р. (26,94 млн грн річного приросту у 2018 р. проти 516,04 млн грн у 2014 р.), та у 8,7 раза менше, 
ніж у 2017 р. (26,94 млн грн річного приросту у 2018 р. проти 211,88 млн грн у 2017 р.) (Panchenko, 2019).

Зазначимо, що станом на 31 жовтня 2020 р. державний і гарантований державою борг України становив 
2 368,18 млрд грн або 83,27 млрд дол. США, в тому числі: державний і гарантований державою зовнішній 
борг – 1 450,27 млрд грн (61,24% від загальної суми державного й гарантованого державою боргу) або 
51,00 млрд дол. США; державний і гарантований державою внутрішній борг – 917,92 млрд грн (38,76%) 
або 32,28 млрд дол. США. Гарантований державою борг України становив 281,30 млрд грн (11,88%) або 
9,89 млрд дол. США, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 257,11 млрд грн (10,86%) або 
9,04 млрд дол. США; гарантований державою внутрішній борг – 24,19 млрд грн (1,02%) або 0,85 млрд дол. 
США. Протягом жовтня 2020 р. сума державного й гарантованого державою боргу України збільшилась 
у гривневому еквіваленті на 22,52 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний і гарантований держа-
вою борг збільшився на 0,38 млрд дол. США (Information certificate of the Ministry of Finance of Ukraine on 
the state and state-guaranteed debt of Ukraine, 2020).

Залежно від валюти виплати державного боргу загальна сума державного й гарантованого державного 
боргу виглядає таким чином (суми в млрд одиниць): в дол. США – 36,74%, із них: 30,59 дол. США або 
870,06 грн; в ЄВРО – 13,43%, із них: 11,18 дол. США або 317,98 грн; спеціальні права запозичення – 15,36%, 
із них: 12,79 дол. США або 363,86 грн; українська гривня – 33,77%, із них: 28,12 дол. США або 799,76 грн; 
японська єна – 0,7%, із них: 0,58 дол. США або 16,51 грн.

Своєю чергою гарантований державою борг виглядає таким чином (суми в млрд одиниць): в дол. США – 
2,02%, із них: 1,68 дол. США або 47,87 грн; в ЄВРО – 0,86%, із них: 0,72 дол. США або 20,34 грн; спеціальні 
права запозичення – 8,04%, із них: 6,69 дол. США або 190,29 грн; українська гривня – 0,96%, із них: 0,8 дол. 
США або 22,8 грн.

Гарантований державний борг не є тотожним таким поняттям, як «державний борг» і «зовнішній держав-
ний борг». Гарантований державний борг є як внутрішнім, так і зовнішнім.

За ознакою умовності гарантований державою внутрішній борг складає (в млрд одиниць) 0,85 дол. США 
або 24,12 грн: заборгованість за випущеними цінними паперами на внутрішньому ринку (державні цінні 
папери, облігації) – 0,81%, із них: 0,68 в дол. США або 19,21 в грн; заборгованість перед банківськими 
й іншими фінансовими установами (відкрите акціонерне товариство (далі – ВАТ) «Державний експортно-
імпортний банк України», ВАТ «Державний ощадний банк України», публічне акціонерне товариство акці-
онерний банк «Укргазбанк» – 0,21%, із них: 0,17 в дол. США або 4,98 в грн.

За ознакою умовності гарантований державою внутрішній борг складає (в млрд одиниць) 9,04 дол. США 
або 257,11 грн: заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій (Європей-
ське співтовариство з атомної енергії; Європейський банк реконструкції та розвитку; Європейський Інвес-
тиційний Банк; Міжнародний банк реконструкції та розвитку; Міжнародний Валютний Фонд), – 9,21%, із 
них: 7,67 в дол. США або 217,99 в грн; заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних 
банків, інших іноземних фінансових установ (CENTRAL STORAGE SAFETY PROJECT TRUST; Deutsche 
Bank AG London; Експортно-імпортний банк Китаю; Експортно-імпортний банк Кореї), – 1,51%, із них: 
1,26 в дол. США або 35,85 грн; заборгованість, не віднесена до інших категорій, – 0,14%, із них: 0,11 в дол. 
США або 3,27 в грн; Міжнародний валютний фонд – 0,14%, із них: 0,11 в дол. США або 3,27 в грн.

Таким чином, із вищенаведених статистичних даних очевидно, що в системі боргових зобов’язань  
України переважають зовнішні запозичення, особливо щодо розміру загального зовнішнього державного 
боргу України. Найбільший розмір боргових запозичень виражається в дол. США. Також від вибору валюти 
залежить і розмір відсоткової ставки за борговими зобов’язаннями.
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Ст. 2 Бюджетного кодексу України визначено, що гарантований державою борг – це загальна сума борго-
вих зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України щодо повернення отриманих і непогашених 
станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями, де гарантійне 
зобов’язання – це зобов’язання гаранта повністю або частково виконати боргові зобов’язання суб’єкта гос-
подарювання – резидента України перед кредитором у разі невиконання таким суб’єктом його зобов’язань 
за кредитом (позикою), залученим під державну чи місцеву гарантію.

Державні гарантії можуть надаватися виключно в межах і за напрямами, що визначені законом про Дер-
жавний бюджет України, на підставі: рішення Кабінету Міністрів України – для забезпечення виконання 
боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України; міжнародних договорів України – для 
забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України.

В.В. Панченко розмежовує поняття «сукупний державний борг» як такий, що охоплює державний і гаран-
тований державою борг, і термін «сукупний зовнішній державний борг», який містить зовнішній державний 
борг і зовнішній гарантований державою борг (Panchenko, 2019).

Утім, за аналогією можна вести мову й про сукупний внутрішній борг, який включатиме внутрішній 
держаний борг і внутрішній гарантований державний борг. Проте. на нашу думку, варто все ж таки під час 
виокремлення видів державного боргу апелювати до законодавчих норм, де чітко визначено види державно-
го боргу, й таке поняття, як «сукупний державний борг», законодавець не застосовує.

В.Л. Терещенко зазначає, що гарантований державний борг не є боргом уряду, а тому згідно з прийнятою 
методологією, як правило, не враховується до того моменту, поки державні органи не вимушені розпочати 
виплати з метою його погашення. Таким чином, гарантований державний борг має неоднозначну природу: 
з одного боку, платежі щодо його обслуговування здійснюються з власних ресурсів позичальників, а з іншо-
го, – у випадку їхньої неплатоспроможності може відбуватися додаткове фінансове навантаження на дер-
жавний бюджет (Tereshchenko, 2011).

Державний гарантований борг утворюється в разі невиконання взятих на себе боргових зобов’язань 
позичальника на підставі державних гарантій, де державні гарантії – це фінансові інструменти надання дер-
жавної допомоги, використовуючи які, уряд зобов’язується покрити зобов’язання початкового боржника, за 
якими видається гарантія.

Особливостями державного гарантованого боргу, на нашу думку, є:
1) використовується більшою мірою, для забезпечення стабільного й економічно ефективного фінансу-

вання проєктів: транспорт, інфраструктура, медицина, наукові дослідження, програми соціального житла, 
проєкти державно-приватного партнерства, туристична сфера тощо;

2) держава виступає гарантом своєчасності виплат обслуговування позики, а також виконання фінансо-
вих зобов’язань перед позикодавцем;

3) найпоширенішою формою державних гарантій є: облігації, цінні папери, валюта тощо;
4) може виникнути додатковий ризик не можливості обслуговування або виплати позики;
5) чим більша довіра до уряду як гаранта виплати боргових зобов’язань, тим меншим є відсоток за обслу-

говуванням державного боргу;
6) державні гарантії не контролюються як регулярні видатки держави;
7) обсяг гарантованого державного боргу здійснює прихований вплив на фіскальну політику держави;
8) непогашений гарантований державний борг як наслідок є причиною зростання державного боргу.
Україна стала членом Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 

Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку й Багатостороннього агентства за гаран-
тіями інвестицій шляхом приєднання до їх угод, Конвенції про створення Агентства на підставі Закону Укра-
їни «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 
Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гаран-
тіях інвестицій» від 3 червня 1992 р. № 2402-XII (On Ukraine’s accession to the International Monetary Fund, 
the International Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International 
Development Association and the Multilateral Investment Guarantee Agency, 1992). Окрім зазначених міжнарод-
них фінансових інституцій, Україна співпрацює також з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Япон-
ським агентством міжнародного співробітництва й Кредитною установою для відбудови (KfW).

Починаючи з 1995 р., основними принципами залучення іноземних кредитів під державні гарантії або 
інші зобов’язання Уряду України були: валютна самоокупність; відповідність пріоритетним напрямам 
іноземного кредитування; сприяння розвитку експортного потенціалу й виробництва імпортозамінної 
продукції; забезпечення критичного імпорту; впровадження інноваційних проєктів, забезпечення енерго- 
й ресурсоощадження; можливість здійснення технічного переозброєння та модернізації за 1–2 роки, а також 
забезпечення розвитку інфраструктури. Водночас пріоритетними напрямами стали: електроенергетика; 
вугільна промисловість; металургійна промисловість; хімічна промисловість; нафтопереробна промисло-
вість; машинобудування; промисловість будівельних матеріалів: впровадження в цементній промисловос-
ті технологій із використанням техногенних відходів, твердого палива; сільське господарство: закупівля 
засобів захисту рослин і тварин, дієвої речовини хімічних засобів захисту рослин; харчова промисловість; 
транспорт; зв’язок; мікробіологічна промисловість: створення та виробництво імунобіологічних, мікробі-
ологічних, нових препаратів і субстанцій фармпрепаратів; охорона здоров’я: придбання санітарного авто-
транспорту й медичного обладнання (On priority areas for the use of foreign loans, 1995).
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Найбільші суми позик (кредитів) Україна отримує від Міжнародного валютного фонду (далі – МВФ). Почи-
наючи з 1994 р., Україна отримує від МВФ кредити Stand-by. Частина цих коштів була спрямована на фінан-
сування дефіциту платіжного й торговельного балансів, а також поповнення золото-валютних резервів країни 
(Kravchuk, 2015). Основними цілями співробітництва з МВФ є стабілізація української фінансової системи, про-
ведення структурних реформ і створення підґрунтя для сталого економічного зростання. Фонд допомагає Україні 
поновити свою фінансову спроможність, підказуючи, як найефективніше впроваджувати програму реформ. За 
період з 1994 по 1998 рр. Україна реалізувала чотири кредитні угоди з МВФ, понад 20 проєктів Світового банку 
і Європейського банку з реконструкції та розвитку, фактично отримавши близько 4,9 млрд дол. США.

Найбільше кредитів від МВФ Україна отримала у 2008–2013 рр. (14 млрд дол. із 25,7 запланованих). 
Складна політична й економічна ситуація в Україні у 2014 р. змусила уряд знову звернутись по допомогу до 
фонду. Було отримано два транші, а саме 3,2 млрд дол. і 1,4 млрд дол., після чого програма «Стенд-бай» була 
достроково припинена через затвердження «Механізму розширеного фінансування» на 17 млрд дол., з яких 
було отримано за 2015–2017 рр. 8,7 млрд Останні два транші загальним обсягом 2 млрд дол. було повністю 
спрямовано на поповнення резервів НБУ.

Наприкінці квітня 2014 р. Фонд підписав дворічну програму stand-by кредитування України на суму 
17,01 млрд дол. У 2015 р. Україна отримала 4,61 млрд дол. кредитів від МВФ (Danylyshyn, 2015). Проте цю 
програму було переглянуто внаслідок погіршення макроекономічної стабільності країни. У кінці 2014 р. 
Україна мала гірший кредитний рейтинг у світі після Аргентини. Це передбачало дефолт найближчими 
місяцями в разі неотримання країною фінансової допомоги. 11 квітня 2015 р. кредитний рейтинг України 
знаходився на тому ж рівні, а намір уряду реструктуризувати комерційні борги в іноземній валюті був рів-
ноцінним дефолту. 28 серпня 2015 р. аналітики вважали, що дефолт по заборгованості уряду України в іно-
земній валюті практично неминучий, а 29 вересня кредитний рейтинг України був понижений до «вибір-
кового дефолту». 19 жовтня 2015 р. в результаті завершення переговорів уряду України з кредиторами по 
реструктуризації боргів рейтинг країни був підвищений до B-/B, що в короткостроковій перспективі означає 
знаходження України поза зоною ризику (How did the credit rating of Ukraine change during 2015, 2015).

11 березня 2014 р. рада директорів МВФ схвалила питання про збільшення фінансування України, без 
якого державі загрожує банкрутство Нова чотирирічна програма з розширеним кредитуванням (Extended 
Fund Facility, EFF) повинна прийти на зміну наявній “stand by” (була прийнята на період 2014–2016 рр.). 
EFF – об’ємніша й довготриваліша, ніж її попередня програма. Замість двох років термін кредитування 
зростає до чотирьох, повернення кредитних коштів збільшено майже у два рази (до 10 років).

Україна могла розраховувати на залучення 40 млрд дол. із різних джерел. Частка Міжнародного валют-
ного фонду в цієї допомоги становила 12,35 млрд дол. (17,516 млрд доларів). Програма розширеного фінан-
сування EFF передбачала виділення МВФ Україні у 2015 р. після першого траншу в 5 млрд дол. ще трьох 
траншів по близько 1,63 млрд доларів за поточним курсом. У наступні три роки планувалося виділяти по 
чотири транші щорічно розміром близько 620–630 млн дол. (Nesterenko at all, 2015).

Висновки. У статті з’ясовано, що Україна опинилася в такому скрутному економічному становищі, коли 
вона вимушена звертатися до міжнародних суб’єктів із метою отримання додаткових джерел фінансування 
витрат державного бюджету. Наявність зовнішніх джерел кредитування зумовила виникнення ситуації, за 
якої Україна потрапила в залежність від зовнішнього кредитування.

Список використаних джерел:
1. Данилишин Б.М. Кредит МВФ – причини і наслідки. 2015. http://ua.112.ua/statji/kredyt-mvf-ndash-prychyny- 

i-naslidky-208024.html.
2. Інформаційна довідка Міністерства фінансів України щодо державного та гарантованого державою боргу Укра-

їни (станом на 31 жовтня 2020 р.) / Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-
garantovanij-derzhavju-borg.

3. Как менялся кредитный рейтинг Украины в течение 2015 года? 27 жовтня 2015 р. Слово і діло : аналітичний портал. 
http://ru.slovoidilo.ua/2015/10/27/infografika/jekonomika/kak-menyalsya-kreditnyj-rejting-ukrainy-v-techenie-2015-goda.

4. Кравчук А.Л. Історія формування боргової залежності України. 30 квітня 2015 р. Спільне Commons : вебсайт.  
URL: https://commons.com.ua/ru/formuvannya-zalezhnosti/.

5. Нестеренко Ж.К., Шелемех Є.В. Співробітництво України з МФС: стан та перспективи. Ефективна економіка. 
2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4644.

6. Панченко В.В. Фінансування економічних перетворень в Україні через механізм зовнішнього державного боргу. 
Причорноморські економічні студії. Випуск 40. 2019. С. 198–206.

7. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнарод-
ної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвести-
цій : Закон України від 3 червня 1992 р. № 2402-XII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України, 
1992. № 33. Ст. 474.

8. Про пріоритетні напрями використання іноземних кредитів: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 
1995 р. № 234 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-95-%D0%BF#Text.

9. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 /  
Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text.

10. Терещенко В.Л. Державний борг України: сутність, соціально-економічні наслідки, перспективи оптимізації.  
Економіка і регіон. № 4 (31). 2011. С. 59–62.



130

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

References:
1. Bohdan Danylyshyn (2015). Kredyt MVF – prychyny i naslidky [IMF loan – causes and consequences].  

http://ua.112.ua/statji/kredyt-mvf-ndash-prychyny-i-naslidky-208024.html. [in Ukrainian].
2. Informatsiina dovidka Ministerstva finansiv Ukrainy shchodo derzhavnoho ta harantovanoho derzhavoiu borhu Ukrainy 

[Information certificate of the Ministry of Finance of Ukraine on the state and state-guaranteed debt of Ukraine] (stanom na 
31.10.2020). URL: https://mof.gov.ua [in Ukrainian].

3. Kak menialsia kreditnyi reiting Ukrainy v techenie 2015 goda? [How did the credit rating of Ukraine change during 
2015?] http://ru.slovoidilo.ua/2015/10/27/infografika/jekonomika/kak-menyalsya-kreditnyj-rejting-ukrainy-v-techenie-
2015-goda. [in Russian].

4. Kravchuk A. (2015). Istoriia formuvannia borhovoi zalezhnosti Ukrainy [History of Ukraine’s debt dependence formation]. 
URL: https://commons.com.ua/ru/formuvannya-zalezhnosti/ [in Ukrainian].

5. Nesterenko Zh.K., Shelemekh Ye.V. (2015). Spivrobitnytstvo Ukrainy z MFS: stan ta perspektyvy [Ukraine’s cooperation 
with the IFAC: status and prospects]. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4644 [in Ukrainian].

6. Panchenko V.V. (2019). Finansuvannia ekonomichnykh peretvoren v Ukraini cherez mekhanizm zovnishnoho derzhavnoho 
borhu [Financing of economic transformations in Ukraine through the mechanism of external public debt]. Prychornomorski 
ekonomichni studii. Vypusk 40. pp. 198–206. [in Ukrainian].

7. Pro vstup Ukrainy do Mizhnarodnoho valiutnoho fondu, Mizhnarodnoho banku rekonstruktsii ta rozvytku, Mizhnarodnoi 
finansovoi korporatsii, Mizhnarodnoi asotsiatsii rozvytku ta Bahatostoronnoho ahentstva po harantiiakh investytsii  
[On Ukraine’s accession to the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, 
the International Finance Corporation, the International Development Association and the Multilateral Investment 
Guarantee Agency]: Zakon Ukrainy vid 3 chervnia 1992 roku № 2402-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy,  
1992. № 33. St. 474. [in Ukrainian].

8. Pro priorytetni napriamy vykorystannia inozemnykh kredytiv [On priority areas for the use of foreign loans]:  
zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 kvitnia 1995 r. № 2. [in Ukrainian].

9. Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina – 2020” [On the Sustainable Development Strategy “Ukraine – 2020”]:  
zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

10. Tereshchenko V.L. (2011). Derzhavnyi borh Ukrainy: sutnist, sotsialno-ekonomichni naslidky, perspektyvy optymizatsii 
[Public debt of Ukraine: essence, socio-economic consequences, prospects of optimization]. Ekonomika i rehion. № 4 (31). 
pp. 59–62. [in Ukrainian].

DOI 

PODSTAWY STOSOWANIA ŚRODKÓW PRZYMUSU PROCESOWEGO 
W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Olha Skochylas-Pavliv
kandydat nauk prawnych, docent,

docent Katedry Prawa Administracyjnego i Informacyjnego
Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” (Lwów, Ukraina)

ORCID ID: 0000-0001-6737-7628
Skochylas-Pavliv@gmail.com

Nataliia Sydor
studentka

Instytucji szkolnictwa wyższego „Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa” (Lwów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4405-2454

Sydor@gmail.com

Adnotacja. Artykuł poświęcono specyfice stosowania środków przymusu procesowego przewidzianych w Kodeksie 
Postępowania Administracyjnego. Środkami przymusu procesowego są czynności procesowe wykonywane przez sąd 
w przypadkach określonych prawem procesowym w celu nakłonienia odpowiednich osób do przestrzegania zasad 
ustanowionych w sądzie, rzetelnego wykonywania obowiązków procesowych, zaprzestania nadużywania praw i 
zapobiegania tworzeniu bezprawnych przeszkód w postępowaniu sądowym. Środki przymusu procesowego stosuje się 
tylko do osób, które naruszyli ustalony porządek w sądzie podczas rozpatrywania sprawy administracyjnej (naruszenie 
porządku może wyrażać się w wulgaryzmów, pogardzie do sądu, niewykonanie wymagań przewodniczącej, dostarczanie 
dokumentów przez sąd wykonawcy, itp.), a także do osób, przeszkadzających realizacji postępowań administracyjnych.

Wskazano, że w postępowaniu administracyjnym Ukrainy określono następujące rodzaje środków przymusu 
procesowego i cechy ich stosowania: 1) ostrzeżenie; 2) usunięcie z sali sądowej; 3) tymczasowe zajęcie dowodów do 
badania przez sąd; 4) przymusowe doprowadzenie; 5) kara.
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Stwierdzono, że dziś praktyka stosowania środków przymusu procesowego jest dość ograniczona, co pozwala 
mówić: po pierwsze, o niedoskonałości proceduralnej regulacji środków przymusu procesowego; po drugie, o względnej 
dyscyplinowaniu podmiotów procesu administracyjnego. Środki przymusu procesowego są stosowane przez sąd w celu 
powstrzymania bezprawnych działań lub zaniechania ze strony uczestników sprawy. Jest to szczególnie ważne przy 
rozstrzyganiu sporów publiczno-prawnych, których strona jest podmiot władzy, który a priori jest obdarzony dużymi 
możliwościami w relacjach z osobami prywatnymi. Jednocześnie należy stwierdzić, że w celu skutecznego stosowania 
środków przymusu procesowego w postępowaniu administracyjnym wskazane jest wyraźne określenie w Kodeksie 
Sądownictwa Administracyjnego Ukrainy „powtarzalności naruszenia wymagań procesowych” w celu rozróżnienia 
stosowania przez sąd różnych środków przymusu procesowego.

Słowa kluczowe: Kodeks Sądownictwa Administracyjnego Ukrainy, środki przymusu, ostrzeżenia, ochrona praw, 
uczestnicy procesu.
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the application of measures of procedural coercion provided by 
the Code of Administrative Procedure. Measures of procedural coercion are procedural actions performed by the court in cases 
specified by procedural law in order to induce the relevant persons to comply with the rules established by the court, conscientious 
performance of procedural duties, stop abuse of rights and prevent illegal obstacles to justice. Procedural coercive measures are 
applied only to persons who violated the established order in court during the administrative case (violation of the order may be 
expressed in obscene swearing, contempt of court, failure to comply with the requirements of the presiding judge, submission 
of documents not through a court administrator, etc.). that impede the implementation of administrative proceedings.

It is indicated that the following types of measures of procedural coercion and features of their application are defined 
in the administrative proceedings of Ukraine: 1) prevention; 2) removal from the courtroom; 3) temporary seizure 
of evidence for examination by a court; 4) drive; 5) fine.

It is stated that today the practice of applying procedural coercive measures is quite limited, which makes it possible 
to speak: first, about the imperfection of the procedural regulation of coercive measures; secondly, about the relative 
discipline of the subjects of the administrative process. Coercive measures are applied by the court to stop illegal actions 
or inaction on the part of the parties to the case. This is especially important in resolving public law disputes to which 
the subject of power is a priori, which is a priori endowed with greater opportunities in relations with individuals. It 
should be noted that for the effective application of measures of procedural coercion in administrative proceedings, it is 
advisable to clearly define in the CASU “recurrence of violations of procedural requirements” in order to differentiate 
the application by the court of various measures of procedural coercion.

Key words: Code of Administrative Procedure of Ukraine, coercive measures, prevention, protection of rights, 
participants in the process.
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Анотація. Стаття присвячена особливостям застосування заходів процесуального примусу, передбаче-
них Кодексом адміністративного судочинства. Заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що 
вчиняються судом у визначених процесуальним законом випадках із метою спонукання відповідних осіб до 
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виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов’язків, припинення 
зловживання правами й запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи 
процесуального примусу застосовуються лише до осіб, що порушили встановлений порядок у суді під час 
розгляду адміністративної справи (порушення порядку може виражатись у нецензурній лайці, неповазі до 
суду, невиконанні вимог голови, надання документів не через судового розпорядника тощо), а також до осіб, 
що перешкоджають здійсненню адміністративного судочинства.

Вказано, що в адміністративному судочинстві України визначено такі види заходів процесуального при-
мусу й особливості їх застосування: 1) попередження; 2) видалення із залу судового засідання; 3) тимчасове 
вилучення доказів для дослідження судом; 4) привід; 5) штраф.

Констатовано, що нині практика застосування заходів процесуального примусу є досить обмеженою, що 
дає можливість говорити: по-перше, про недосконалість процесуальної регламентації заходів процесуаль-
ного примусу; по-друге, про відносну дисциплінованість суб’єктів адміністративного процесу. Заходи про-
цесуального примусу застосовуються судом для припинення протиправних дій чи бездіяльності з боку учас-
ників справи. Особливо це важливо в разі розв’язання публічно-правових спорів, стороною яких виступає 
суб’єкт владних повноважень, який a priori наділений більшими можливостями у відносинах із приватними 
особами. Водночас слід констатувати, що для ефективного застосування заходів процесуального примусу 
в адміністративному судочинстві доцільно визначити чітко в Кодексі адміністративного судочинства Укра-
їни «повторність вчинення порушень процесуальних вимог» із метою розмежування застосування судом 
різних заходів процесуального примусу.

Ключові слова: Кодекс адміністративного судочинства України, заходи примусу, попередження, захист 
прав, учасники процесу.

Вступ. У Гл. 9 Розділу І Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) визначено процесуаль-
ні правила застосування заходів процесуального примусу (Кодекс адміністративного судочинства України, 2018).

О. Кузьменко й О. Панченко зауважують, що процедура розгляду справ в адміністративних судах вимагає 
чіткого виконання правил адміністративного процесу від всіх його учасників. Для забезпечення ефективнос-
ті діяльності суду від учасників процесу вимагається певний рівень правової поведінки, відповідна культура 
юридичної практики й професійно-правова культура з боку суддів та інших учасників адміністративного 
процесу. Дотримання правил поведінки в судовому засіданні досягається завдяки заходам процесуального 
примусу (Пасенюк, 2009: 535–536).

Зважаючи на те, що суд не має власного апарату виконання та застосування безпосереднього фізичного 
впливу на учасників процесу, він все-таки наділений повноваженнями вчиняти заходи, спрямовані на захист 
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових від-
носин як завдання адміністративного судочинства. Дотримання правил поведінки в судовому засіданні дося-
гається завдяки заходам процесуального примусу (Кузьменко, 2015: 53–72).

Основна частина. Питання адміністративного судочинства в Україні актуальні, тому проблемам такого виду 
юридичного процесу присвятили роботи такі вчені, як С. Ківалов, А. Комзюк, І. Самсін, А. Руденко, С. Шогун.

Мета статті – проаналізувати й схарактеризувати зміст адміністративно-процесуальних норм КАС України, 
які становлять окремий комплексний інститут адміністративного процесуального права, присвячений порядку 
застосування заходів процесуального примусу під час розгляду й розв’язання публічно-правових спорів.

Відповідно до вимог ст. 130 Конституції України держава зобов’язана забезпечити належні умови для 
функціонування та діяльності суддів. З цією метою в окремій Главі 9 КАС України (ст. ст. 144–149) закрі-
плено адміністративно-процесуальні норми, які визначають заходи процесуального примусу, їх види, 
підстави, умови й особливості порядку застосування. Примітно, що вичерпний перелік заходів процесу-
ального примусу поповнився новою процесуальною дією примусового характеру – штрафом, про що свід-
чать нормативні приписи ч. 1 ст. ст. 145, 149 КАС України. Що стосується інших заходів процесуального 
примусу (попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасового вилучення доказів для дослі-
дження судом, приводу), то нормотворець, як і в попередній редакції КАС України, прописав їх окремими  
ст. ст. 146–148 КАС України (Джафарова, 2019: 143-147).

Окрім того, впадає в очі, що, на відміну від попередньої редакції КАС України (2005 р.), у нині чинній 
адміністративно-процесуальні норми, що становлять інститут заходів процесуального примусу, текстуально 
переміщено з Розділу ІV Особливої частини до Розділу І «Загальні положення» Загальної частини. Зі змісту 
ст. 144 КАС України випливає, що всі учасники адміністративного судочинства мають добросовісно вико-
нувати свої процесуальні права й обов’язки, не зловживати ними, а також своїми діями або бездіяльністю 
не порушувати процесуальних прав та обов’язків інших осіб, що беруть участь у справі. Порушення вста-
новлених в адміністративному суді правил або перешкоджання здійсненню судочинства тягне застосування 
заходів процесуального примусу, якими є: попередження; видалення із залу судового засідання; тимчасове 
вилучення доказів для дослідження судом; привід; штраф (ч. 1 ст. 145 КАС України).

Законодавцем встановлено, що заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що застосовують-
ся судом до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню 
адміністративного судочинства.

Заходи процесуального примусу застосовуються судом, як правило, негайно після вчинення порушення. 
Про застосування заходів процесуального примусу суд постановляє ухвалу (Кодекс адміністративного судо-
чинства України, 2018).

Водночас теоретики права пропонують вважати заходи процесуального примусу формою процесуальної 
відповідальності учасників процесу за невиконання процесуальних обов’язків.
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Існує також думка, що заходи процесуального примусу – це реакція суду на ті правопорушення, яких при-
пустилися учасники процесу або інші особи, присутні в залі судового засідання, та які заважають подальшо-
му розгляду справи. Тому їх застосування є виключним правом суду.

Разом із тим не можна не вказати на те, що заходи процесуального примусу – це об’єктивно необхідний 
метод, цілеспрямований спосіб поведінки, набір певних дій і засобів, які сприяють розв’язанню поставлено-
го завдання, що застосовується на базі переконання у сфері реалізації судової практики й мають офіційний 
і владний характер.

Автори науково-практичного коментаря до КАС України наділяють заходи процесуального примусу 
ретроспективним, превентивним і виховним характером (Комзюк, 2009: 792). Зі свого боку А. Комзюк, 
В. Бевзенко й Р. Мельник вказують на потрійну мету застосування процесуального примусу в адміністратив-
ному процесі: 1) охорона процесуальних правовідносин під час розгляду й розв’язання публічно-правового 
спору; 2) припинення порушень встановлених правил поведінки в залі судового засідання; 3) забезпечен-
ня встановленого порядку розгляду й розв’язання публічно-правового спору й постановлення законного, 
обґрунтованого й повного рішення у справі (Комзюк, Бевзенко, 2007: 224). Безсумнівно, застосування захо-
дів процесуального примусу має неабияке значення, оскільки надає голові від адміністративного суду реаль-
ні інструменти для впливу на осіб, які порушують встановлені в суді правила, тим самим створюючи пере-
шкоди для здійснення належного судочинства (Джафарова, 2019: 143–147).

Тому вважаємо логічно обґрунтованою таку дефініцію зазначеного терміна: заходи процесуального при-
мусу – це нормативно визначені способи офіційного впливу суддів на осіб, які порушують встановлені в суді 
правила або протиправно перешкоджають здійсненню адміністративного судочинства.

Ознаками заходів процесуального примусу є: офіційність, владний характер, немайновий характер впли-
ву, примусовий характер, спрощеність, оперативність, економічність процесуального режиму застосування, 
правовий характер.

Застосування заходів процесуального примусу можливе судами всіх ланок судової системи, однак 
виключно під час судового засідання. Заходи процесуального примусу слід відрізняти від заходів забез-
печення провадження у справах про адміністративні правопорушення (гл. 20 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення) та заходів процесуального примусу, передбачених Кримінально-процесуальним 
кодексом України (гл. 13; гл. 33, розд. 5) (Комзюк, Бевзенко, 2007: 224).

Так, заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення застосовуються 
для припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу: встановлення осо-
би, складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості складання його на місці 
вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасного й пра-
вильного розгляду справ і виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення. У таких 
випадках допускається адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей 
і документів.

Заходи процесуального примусу, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України, – це 
насамперед запобіжні заходи, що застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудже-
ного з метою протистояння їхнім спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду, перешкодити вста-
новленню істини в кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення 
виконання процесуальних рішень.

Суд застосовує заходи процесуального примусу негайно після вчинення особою порушення шляхом 
постановлення відповідної ухвали, яка заноситься до журналу судового засідання. Така ухвала не впливає 
на рух справи, а тому не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду. Проте заці-
кавлені особи можуть оскаржити цю ухвалу разом із рішенням відповідного суду.

До участі в адміністративному процесі головою в судовому засіданні може залучатися судовий розпоряд-
ник, який у разі винесення судом ухвали про застосування заходів процесуального примусу (видалення із 
зали судового засідання учасників судового процесу, інших осіб, які порушують порядок) забезпечує вико-
нання такого рішення (Кодекс адміністративного судочинства України, 2018).

До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів процесуального примусу за одне й те саме порушення.
Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов’язків, які встановлені 

Кодексом адміністративного судочинства України (Кодекс адміністративного судочинства України, 2018).
Вичерпний перелік заходів процесуального примусу, що можуть застосовуватися судом до осіб, які пору-

шують у суді встановлені правила або перешкоджають здійсненню адміністративного судочинства, пред-
ставлений у КАС України. Розширити цей перелік може тільки законодавець (Комзюк, Бевзенко, 2007: 224).

Умовно зазначені заходи процесуального примусу можна класифікувати за двома групами: 1) застосову-
ються до осіб у залі судового засідання (попередження та виділення із залу); 2) застосовуються до осіб за 
межами суду (тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід, штрафи).

Застосування заходів процесуального примусу до порушників правил судочинства не звільняє особу від 
виконання обов’язків, передбачених законом.

Застосування заходів процесуального примусу до учасника справи не виключає можливості застосування 
до нього заходів адміністративної відповідальності (наприклад, за прояв неповаги суду). Відповідно, існує 
адміністративна й процесуальна відповідальність учасників справи, що означає розмежування різних про-
цедур застосування заходів впливу до порушників правил розгляду справи в суді.
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В адміністративному судочинстві України визначено такі види заходів процесуального примусу й особ-
ливості їх застосування (Кодекс адміністративного судочинства України, 2018):

1) попередження;
2) видалення із залу судового засідання;
3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
4) привід;
5) штраф.
Попередження та видалення із залу судового засідання
До учасників судового процесу й інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під 

час судового засідання або невиконання ними розпоряджень судді (голови) застосовується попередження, 
а в разі повторного вчинення таких дій – видалення із залу судового засідання.

У разі повторного вчинення перекладачем, спеціалістом дій, визначених КАСУ, суд оголошує перерву 
й надає час для заміни перекладача, спеціаліста (Кодекс адміністративного судочинства України, 2018).

Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
У разі неподання без поважних причин письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані 

судом, або неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення 
цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються:
1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) 

особи, в якої знаходиться доказ, його місцеперебування (для юридичних осіб) або місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному дер-
жавному реєстрі підприємств та організацій України, номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти або 
офіційна електронна адреса за наявності;

2) назва або опис письмового, речового чи електронного доказу;
3) підстави проведення його тимчасового вилучення;
4) кому доручається вилучення (Кодекс адміністративного судочинства України, 2018).
Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає 

негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.
Привід
До належно викликаних особи, особисту участь якої визнано судом обов’язковою, свідка, які без поваж-

них причин не прибули в судове засідання або не повідомили причини неприбуття, може бути застосовано 
привід до суду через органи Національної поліції України з відшкодуванням у дохід держави витрат на його 
здійснення (Кодекс адміністративного судочинства України, 2018).

Привід до суду не застосовується до малолітніх і неповнолітніх осіб, вагітних жінок, осіб з інвалідністю 
першої та другої груп, жінок, які доглядають дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю, а також осіб, 
які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Про привід суд постановляє ухвалу, в якій зазна-
чає ім’я фізичної особи, яка підлягає приводу, місце проживання (перебування), роботи, служби чи навчання, 
підстави застосування приводу, коли й куди ця особа повинна бути доставлена, кому доручається здійснення 
приводу. Ухвала про привід до суду передається для виконання до органу Національної поліції України за 
місцем провадження у справі або за місцем проживання (перебування), роботи, служби чи навчання особи, 
яку належить привести. Ухвала про привід до суду оголошується учаснику судового процесу, до якого засто-
совується привід, особою, яка її виконує. У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу 
про привід до суду, через керівника органу Національної поліції України негайно повертає її суду з письмовим 
поясненням причин невиконання (Кодекс адміністративного судочинства України, 2018).

Штраф
Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи 

штрафу в сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:
1) невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на 

учасника судового процесу;
2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешко-

джання судочинству;
3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких дока-

зів без поважних причин суб’єктом владних повноважень;
4) використання під час процедури врегулювання спору за участю судді портативних, аудіотехнічних 

пристроїв, а також здійснення фото- й кінозйомки, відео-, звукозапису (Кодекс адміністративного судочин-
ства України, 2018).

Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи 
штрафу в сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:

1) повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов’язків;
2) неодноразового зловживання процесуальними правами;
3) повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без 

їх повідомлення;
4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів.
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У випадку невиконання процесуальних обов’язків, зловживання процесуальними правами представни-
ком учасника справи суд з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника 
справи, так і з його представника. Ухвалу про стягнення штрафу може бути оскаржено в апеляційному 
порядку до суду вищої інстанції. Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи. Постанова суду 
апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу є остаточною та оскаржен-
ню не підлягає. Ухвала Верховного Суду про стягнення штрафу оскарженню не підлягає.

Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом і має відповідати вимогам до виконавчого доку-
мента, встановленим законом. Стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністра-
ція України (Кодекс адміністративного судочинства України, 2018).

Суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, щодо якої її постанов-
лено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних 
вимог суду чи своїх процесуальних обов’язків.

Висновки. На підставі наведеного можна зробити висновок, що натепер практика застосування заходів 
процесуального примусу є досить обмеженою, що дає можливість говорити: по-перше, про недосконалість 
процесуальної регламентації заходів процесуального примусу; по-друге, про відносну дисциплінованість 
суб’єктів адміністративного процесу.

Заходи процесуального примусу застосовуються судом для припинення протиправних дій чи бездіяль-
ності з боку учасників справи. Особливо це важливо під час розв’язання публічно-правових спорів, сторо-
ною яких виступає суб’єкт владних повноважень, який a priori наділений більшими можливостями у від-
носинах із приватними особами. Водночас слід констатувати, що для ефективного застосування заходів 
процесуального примусу в адміністративному судочинстві доцільно визначити чітко в КАСУ «повторність 
вчинення порушень процесуальних вимог» із метою розмежування застосування судом різних заходів про-
цесуального примусу.
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Adnotacja. W artykule omówiono problematyczne aspekty określania dopuszczalności dowodów jako jednego z 
najbardziej złożonych i niejednoznacznych kryteriów. Powyższe wynika z braku wyczerpującej listy podstaw ich 
niedopuszczalności. Zbadano przepisy prawa postępowania karnego Ukrainy w zakresie określenia podmiotów 
uprawnionych do rozwiązywania problemów dopuszczalności dowodów. Zbadano praktykę rozpatrywania przez sędziów 
śledczych wniosków o niedopuszczalność dowodów podczas odwoływania się od zawiadomienia o podejrzeniu, na 
podstawie którego stwierdzono, że większość sądów odmawia przyjęcia tych wniosków i uważa, że jest to wyłączna 
kompetencja sądu podczas rozpatrywania postępowania karnego w istocie. Udowodniono, że sędzia śledczy jest 
również podmiotem takiej oceny i ma prawo uznać dowody uzyskane w wyniku istotnego naruszenia praw i wolności 
człowieka za niedopuszczalne. Ustalono, że w przypadku, gdy dowód zostanie uznany za niedopuszczalny na etapie 
„pośrednim”, zapobiegnie to uzyskaniu na jego podstawie innych dowodów, które teoretycznie zostaną również uznane 
za niedopuszczalne na podstawie teorii „owoców trującego drzewa” (o czym świadczy praktyka Sądu Najwyższego). 
Podano przykłady orzeczeń sądowych, w których dowody uznano za niedopuszczalne z naruszeniem formalnych 
wymagań dotyczących dokumentów procesowych, co w rzeczywistości jest tylko wadą działania organów śledztwa 
przedprocesowego, a następnie sąd na tej podstawie wydał wyroki uniewinniające. Ustalono, że taka praktyka prowadzi 
do faktycznego uniknięcia odpowiedzialności karnej osób, które popełniły przestępstwo. Na podstawie powyższego 
zaproponowano dokonanie zmian artykułu 89 Kodeksu Postępowania Karnego Ukrainy.

Słowa kluczowe: kryteria oceny dowodów, dopuszczalność dowodów, sędzia śledczy, sąd, zawiadomienie  
o podejrzeniu.
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Abstract. The article considers the problematic aspects of determining the admissibility of evidence as one of the most 
complex and ambiguous criteria. This is due to the lack of an exhaustive list of grounds for their inadmissibility. The 
provisions of the criminal procedure legislation of Ukraine in terms of determining the subjects authorized to decide on 
the admissibility of evidence have been studied. The practice of consideration of motions on inadmissibility of evidence 
by an investigating judge during the appeal of a notice of suspicion by the courts of first and appellate instances was 
studied, on the basis of which it was determined that most courts refuse to grant these motions and consider that this 
is the exclusive competence of the court. Instead, the author proves that the investigating judge is also the subject 
of such an assessment, and has the right to declare the evidence obtained as a result of a significant violation of human 
rights and freedoms inadmissible. It is determined that if the evidence is declared inadmissible at the “intermediate” 
stage, it will prevent the receipt of other evidence on its basis, which theoretically will also be declared inadmissible 
on the basis of the theory of “poisonous fruit” (as evidenced by the practice of the Supreme Court). Examples of court 
decisions are given in which the evidence was declared inadmissible in violation of the formal requirements for 
procedural documents, which is essentially only a shortcoming of the pre-trial investigation bodies, and later the court 
acquitted on this basis. It is determined that such a practice leads to the actual avoidance of criminal liability of persons 
who have committed a criminal offense. Based on the above, it is proposed to amend Article 89 of the Criminal 
Procedure Code of Ukraine.

Key words: criteria for evaluating evidence, admissibility of evidence, investigating judge, court, notice of suspicion.
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Анотація. У статті розглянуто проблемні аспекти визначення допустимості доказів як одного з найскладні-
ших і неоднозначних критеріїв. Зазначене зумовлено відсутністю вичерпного переліку підстав їх недопустимості. 
Досліджено положення кримінального процесуального законодавства України в частині визначення суб’єктів, 
уповноважених розв’язувати питання допустимості доказів. Вивчено практику розгляду слідчими суддями клопо-
тань про недопустимість доказів під час оскарження повідомлення про підозру, на підставі чого зроблено висно-
вок, що більшість судів відмовляють у задоволенні зазначених клопотань і вважають, що це виключна компетен-
ція суду під час розгляду кримінального провадження по суті. Доведено, що слідчий суддя також є суб’єктом такої 
оцінки й вправі визнавати докази, отримані внаслідок істотного порушення прав і свобод людини, недопустими-
ми. Визначено, що у випадку, якщо доказ буде визнаний недопустимим на «проміжному» етапі, це дозволить не 
допустити отримання на його підставі інших доказів, які теоретично також будуть надалі визнані недопустимими 
на підставі теорії «плодів отруйного дерева» (про що свідчить практика Верховного Суду). Наведено приклади 
судових рішень, в яких докази визнавалися недопустимими з порушенням формальних вимог до процесуальних 
документів, що по суті є лише недоліком роботи органів досудового розслідування, та надалі судом на цій під-
ставі виносилися виправдувальні вироки. Визначено, що така практика призводить до фактичного уникнення від 
кримінальної відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. На підставі викладеного запропо-
новано внесення змін до статті 89 Кримінального процесуального кодексу України.

Ключові слова: критерії оцінки доказів, допустимість доказів, слідчий суддя, суд, повідомлення про підозру.

Вступ. Однією з основних гарантій забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників криміналь-
ного провадження є використання під час прийняття рішення лише належних, допустимих і достатніх дока-
зів. Водночас, на нашу думку, саме критерій допустимості є найскладнішим і неоднозначним. Саме тому 
законодавець надав суду вирішальну роль у розв’язанні питання щодо допустимості або недопустимості 
кожного конкретного доказу, оскільки кримінальний процесуальний закон не містить вичерпного переліку 
підстав їх недопустимості. Так, відповідно до ч. 1 ст. 89 Кримінального процесуального кодексу (далі – 
КПК) України суд розв’язує питання допустимості доказів під час їхньої оцінки в нарадчій кімнаті в процесі 
ухвалення судового рішення (Criminal Procedure Code of Ukraine, 2012).

Основна частина. Питання допустимості доказів у кримінальному процесі завжди викликали вели-
кий науковий інтерес і досліджувалися такими вченими, як Н.М. Басай, В.В. Вапнярчук, Ю.М. Грошевий, 
Я.П. Зейкан, І.Ю. Кайло, О.В. Капліна, Л.М. Лобойко, В.Т. Нор, О.С. Осетрова, А.В. Панова, В.М. Савиць-
кий, С.М. Стахівський, В.В. Тютюнник, О.Г. Шило, М.Є. Шумило й інші. Разом із цим питання оцінки 
слідчим суддею доказів із боку їхньої допустимості залишається дослідженим не повною мірою й викликає 
багато наукових дискусій.

Метою статті є дослідження доцільності надання слідчому судді повноважень, що стосуються визначен-
ня допустимості доказів під час розв’язання клопотань і скарг на стадії досудового розслідування.

Погоджуючись із позицією законодавця щодо надання суду виключних повноважень у визначенні допус-
тимості або недопустимості доказів, зазначимо, що натепер відкритим залишається питання віднесення 
слідчого судді до суб’єктів такої оцінки. Мало того, сучасна судова практика вказує на неоднозначний підхід 
до розв’язання зазначеного питання, а серед науковців висловлюються діаметрально протилежні позиції 
стосовно шляхів удосконалення законодавства із цього напряму.

Як зазначає О.О. Торбас, відповідно до ст. 94 КПК України слідчі судді належать до суб’єктів оцінки дока-
зів. Тому, на його переконання, не виникає сумнівів щодо здійснення ними такої оцінки в процесі реалізації 
повноважень у сфері здійснення судового контролю на стадії досудового розслідування. Водночас практика 
свідчить, що значна кількість слідчих суддів дещо інакше тлумачить положення КПК України саме в частині 
здійснення ними оцінки доказів. На практиці положення ч. 1 ст. 89 КПК України тлумачиться таким чином, 
що слідчі судді не мають права виносити рішення щодо допустимості або недопустимості доказів на стадії 
досудового розслідування, адже ці питання мають розв’язуватись виключно судом під час ухвалення судового 
рішення (Torbas, 2020: 309–310). Науковець висловлює позицію, що суд має право одразу встановлювати недо-
пустимість доказів у тому разі, коли така недопустимість є очевидною. Цілком логічним буде висновок, що 
таке правило має бути поширене й на слідчих суддів, адже підстави для визнання очевидної недопустимості 
доказів пов’язані насамперед із грубим порушенням прав і законних інтересів учасників кримінального про-
вадження, і такі порушення мають бути виявлені й припинені ще на стадії досудового розслідування. Випадки 
«неочевидної» недопустимості доказів слідчим суддям встановити значно складніше, особливо з огляду на 
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обмежений арсенал процесуальних можливостей у порівнянні із судовим розглядом (Torbas, 2020: 311). Схожу 
наукову позицію висловлюють й інші правозастосовники. Так, адвокат М.С. Задорожний, посилаючись на 
ст. 3 КПК України, наголошує, що слідчий суддя – це звичайний суддя суду першої інстанції, до повноважень 
якого належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні, тому він має право досліджувати докази безпосередньо, й питання щодо відсутності повнова-
жень у слідчих суддів визнавати докази недопустимими є недоречним взагалі (Zadorozhnyi, 2019). Натомість 
А.В. Панова вважає, що, виходячи з того, що на стадії досудового розслідування сторони збирають відомості, 
якими обґрунтовують свої рішення, слідчий суддя як суб’єкт процесуальної діяльності на етапі досудового 
розслідування не може розглядати питання визнання фактичних даних недопустимими як доказів, оскільки 
такі дані стають доказами лише після їхньої оцінки судом під час судового розгляду в сукупності з іншими 
доказами. До того ж ч. 4 ст. 87 КПК встановлює, що докази повинні визнаватися судом недопустимими під час 
будь-якого судового розгляду. Відповідно до положень п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК і гл. 28 КПК судовий розгляд – це 
стадія кримінального провадження, на якій розглядається справа по суті. Тож законодавець виключив можли-
вість визнання фактичних даних недопустимими як доказів на будь-якій стадії кримінального провадження, 
окрім стадії судового розгляду. Крім цього, із системного аналізу КПК вбачається, що в тих випадках, коли 
суб’єктом прийняття процесуального рішення є слідчий суддя, законодавець прямо про це зазначає (ст. ст. 114, 
132, 144, 163, 172 КПК) (Panova, 2016: 163).

На нашу думку, найгостріше постає питання застосування або не застосування такого повноваження 
слідчим суддею у випадках оскарження стороною захисту повідомлення про підозру. Так, відповідно до 
п. 10 ч. 303 КПК України оскаржити підозру можна після «повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про 
підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального про-
ступку або двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття 
прокурором кримінального провадження або звернення до суду з обвинувальним актом – підозрюваним, 
його захисником чи законним представником» (Criminal Procedure Code of Ukraine, 2012).

Беручи до уваги власний досвід роботи, можу ствердити, що слідчі судді по-різному визначаються з пред-
метом перевірки й оцінки доказів, які лягли в основу повідомлення про підозру. Зокрема, серед слідчих суд-
дів постає питання: чи давати оцінку доказам у разі оскарженні підозри на стадії досудового розслідування; 
чи аналізувати обґрунтованість підозри або ж звертати увагу виключно на процесуальні порушення під час 
вручення повідомлення про підозру. Судова практика складається таким чином, що в тому разі, якщо під-
ставою скасування повідомлення про підозру є порушення положень, що регламентують процедуру повідо-
млення про підозру (ст. ст. 276–279 КПК України), то можна зробити висновок про недійсність повідомлен-
ня про підозру з моменту його здійснення (повідомлення).

Вивчення судових рішень, винесених у різних регіонах України, які містяться в Єдиному реєстрі судових 
рішень, свідчить про більш однакову практику щодо надання слідчими суддями оцінки доказів. Зокрема, 
з урахуванням положень ст. 17 КПК України, слідчими суддями зазначається, що перевірка повідомлення 
про підозру з боку обґрунтованості підозри не входить до предмета судового розгляду, який здійснюється 
слідчим суддею відповідно до положень п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України на стадії досудового розслідування. 
Така перевірка може бути лише предметом безпосереднього судового розгляду кримінального провадження 
судом, оскільки на стадії досудового розслідування слідчий суддя не уповноважений вдаватись до оцінки 
отриманих слідством доказів і порядку їх отримання, давати оцінку зібраним доказам із боку їхньої допус-
тимості, а без такої оцінки висновок щодо обґрунтованості повідомленої особі підозри неможливий.

На стадії досудового розслідування, враховуючи правову позицію Європейського суду з прав людини 
щодо визначення поняття «обґрунтована підозра» як існування фактів або інформації, які можуть переконати 
об’єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (п. 175 Рішен-
ня в справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 р. (The case of Nechyporuk and Yonkalo 
v. Ukraine, 2011), слідчий суддя може оцінити лише достатність зібраних доказів для підозри певної осо-
би у вчиненні кримінального правопорушення, не вдаючись до їхньої оцінки як допустимих. Слідчими 
суддями наголошено на тому, що повнота й всебічність проведеного розслідування не є тими обставина-
ми, які мають ними оцінюватись у разі з’ясування достатності доказів, що стали підставою повідомлення 
особі про підозру (Decision of the investigating judge of the Pervomaisky City District Court of the Kharkiv 
Region, 2020; The decision of the investigating judge of the Leninsky district court of the city of Nikolaev; 2020; 
Decision of the investigating judge of the Korosten City District Court of the Zhytomyr Region, 2019; Decision 
of the investigating judge of the Podilsky district court of Kyiv, 2020).

Ухвали слідчих суддів залишаються без змін і після їх перегляду судами апеляційної інстанції. Наприклад, 
апеляційний суд Харківської області зазначає, що зміст повідомлення про підозру узгоджується з вимогами 
закону, оскільки положення ст. 277 КПК України передбачають можливість зазначення стислого викладу 
фактичних обставин кримінального правопорушення. Такий висновок цілком узгоджується з правовими 
позиціями, наведеними в рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у рішенні від 23 жовтня 1994 р. 
по справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» Страсбурзький суд зазначив, що «факти, які є причи-
ною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрун-
тування вироку чи просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу 
кримінального розслідування». Щодо спрямованості умислу підозрюваного, то слід зазначити, що слідчий 
суддя на такому етапі провадження не вправі розв’язувати ті питання, які повинен розв’язувати суд під час 
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розгляду кримінального провадження по суті. У такому разі йдеться про оцінку доказів із боку їхньої достат-
ності й допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопору-
шень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи 
є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для повідомлення 
такій особі про підозру. Питання щодо наявності чи відсутності умислу на вчинення конкретного діяння 
може бути остаточно з’ясоване в ході подальшого досудового розслідування. Крім того, з встановленням 
нових обставин не виключена можливість повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри чи повідо-
млення нової (Decision of the Court of Appeal of Kharkiv region, 2020).

Таким чином, більшість суддів вважають, що розв’язання питання допустимості доказів належить до 
виключної компетенції суду й безпосередньо здійснюється під час судового розгляду кримінального про-
вадження по суті. Своєю чергою до повноважень слідчого судді належить визначення формальних підстав 
для прийняття процесуальних рішень та їхньої відповідності вимогам КПК України.

Тим часом знаходимо й інші – діаметрально протилежні – рішення слідчих суддів за результатами роз-
гляду скарг на повідомлення про підозру. Наприклад, в ухвалі Сєверодонецького міського суду Луганської 
області фактично здійснено оцінку доказів і скасовано повідомлення про підозру з підстав його передчас-
ного винесення органом досудового розслідування та невідповідності нормам кримінального процесу-
ального законодавства України без належного його підтвердження об’єктивними доказами про вчинення 
особою інкримінованих правопорушень (Decision of the investigating judge of the Severodonetsk City Court 
of the Luhansk Region, 2018).

Вважаємо, що слідчий суддя є суб’єктом оцінки допустимості доказів, оскільки під час розгляду клопо-
тань і скарг також виникає необхідність надання оцінки доказів і розв’язання питання про їх допустимість. 
Це дає змогу підтвердити правову позицію учасників, які мають право подавати докази, заявляти клопотан-
ня про їх недопустимість або заперечувати проти таких клопотань. До таких випадків належать, наприклад, 
оскарження повідомлення про підозру, розгляд клопотань про обрання заходів забезпечення кримінально-
го провадження тощо. Якщо доказ буде визнаний недопустимим на «проміжному» етапі, це дозволить не 
допустити отримання на його підставі інших доказів, які ймовірно надалі будуть визнані недопустимими на 
підставі теорії «плодів отруйного дерева» (про це наочно свідчить практика Верховного Суду). Крім цього, 
в деяких випадках докази визнавалися недопустимими з порушенням формальних вимог до процесуальних 
документів, що по суті є лише недоліком роботи органів досудового розслідування, прокуратури. Така прак-
тика призводить до уникнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопору-
шення, оскільки суди виносили виправдувальні вироки. Наочним прикладом можна привести таке. Судом 
визнано недопустимим доказом протокол допиту потерпілого через те, що в ньому не зазначено відомості 
про особу, яка провела допит, і відсутній підпис цієї особи, а також через те, що в протоколі зазначено при-
чину виклику свідка на допит, яка не має стосунку до справи. На підставі зазначеного протоколу допиту 
проведено низку процесуальних дій, але отримані під час них докази визнані недопустимими за принципом 
«плодів отруйного дерева», зокрема й ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів 
(The decision of the Supreme Court, 2019).

В іншому рішенні протокол пред’явлення особи для впізнання визнано судом недопустимим доказом на 
підставі того, що його проведено за відсутності понятих і з порушенням порядку пред’явлення особи для 
впізнання за фотознімками. У сукупності доказів, на яких базувалось обвинувачення, протокол пред’явлення 
особи для впізнання відігравав вирішальну роль, він був об’єднувальним, закріплювальним елементом, адже 
протокол огляду місця події, протокол слідчого експерименту за участю потерпілої є непрямими доказами 
й вони мали значення для доведення вини підозрюваного лише в сукупності з протоколом пред’явлення 
особи для впізнання. Таким чином, суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій вважають, що зазна-
чені вище докази не можуть бути достатньою підставою для висновку суду про винуватість обвинуваченого 
у вчиненні ним грабежу щодо потерпілої (The decision of the Supreme Court, 2019).

Висновки. Підсумовуючи наведене, вважаємо за доцільне висловити ось такі міркування. Віднесення 
слідчого судді до суб’єктів, які мають право оцінювати докази на предмет їхньої допустимості, є гарантією 
захисту й охорони прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. З огляду на це пропону-
ємо в положеннях ч. ч. 1, 2 ст. 89 КПК України перед словом «суд» додати словосполучення «слідчий суддя». 
Вважаємо, що розв’язання окресленого проблемного питання сприятиме виконанню завдань кримінального 
провадження, забезпеченню прав, свобод і законних інтересів його учасників, а також стане одним з індика-
тором на шляху унеможливлення отримання стороною обвинувачення недопустимих доказів.
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Adnotacja. W artykule przeanalizowano specyfikę regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji 
w sądownictwie gospodarczym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zbadano podstawowe normy prawa 
poszczególnych krajów dotyczące tematu badań. Sformułowano kierunki zdobywania pozytywnych doświadczeń 
zagranicznych w krajowym prawie bezpieczeństwa informacji w zakresie sądownictwa gospodarczego. Stwierdzono, że 
specyfika regulacji prawnych bezpieczeństwa informacji w sferze sądownictwa gospodarczego w obcych państwach jest 
taka, która znacznie komplikuje pożyczanie ich pozytywnych doświadczeń na Ukrainie. Przede wszystkim zwracamy uwagę 
na fakt, że systemy sądownictwa elektronicznego w każdym z państw są inne. Podobnie różnią się normy regulujące ich 
funkcjonowanie, a także formy, w których takie normy zostały zapisane. Dlatego, pomimo niedoskonałości bezpieczeństwa 
informacji w zakresie sądownictwa gospodarczego na Ukrainie, przy poprawie jego regulacji prawnych, ustawodawca 
krajowy powinien przede wszystkim opierać się na specyfice krajowego systemu sądownictwa elektronicznego.

Słowa kluczowe: doświadczenia zagraniczne, regulacje prawne, bezpieczeństwo informacji, sądownictwo 
gospodarcze, gospodarcze prawo procesowe.
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Abstract. In the article the specifics of legal regulation of information security in the field of commercial litigation 
in the United States and the United Kingdom are analyzed. The basic norms of the legislation of the corresponding 
countries on a research subject are investigated. The directions of borrowing positive foreign experience into the national 
legislation on information security in the field of commercial litigation are formulated. It is concluded that the specifics 
of the legal regulation of information security in the field of commercial litigation in foreign countries is such that 
significantly complicates the borrowing of their positive experience in Ukraine. First of all, let’s pay attention to the fact 
that the systems of electronic justice in each of the states are different. The norms that regulate their functioning are also 
different, as well as the forms in which such norms were enshrined. That is why, despite the imperfection of information 
security in the field of commercial justice in Ukraine, in improving its legal regulation, the domestic legislator should rely 
primarily on the specifics of the domestic system of electronic justice.

Key words: foreign experience, legal regulation, information security, economic litigation, economic procedural 
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Анотація. У статті проаналізовано специфіку правового регулювання інформаційної безпеки у сфері госпо-
дарського судочинства в США й у Великобританії. Досліджено основні норми законодавства відповідних країн 
за темою дослідження. Сформульовано напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду в національне 
законодавство про інформаційну безпеку у сфері господарського судочинства. Зроблено висновок, що специфіка  
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правового регулювання інформаційної безпеки у сфері господарського судочинства в зарубіжних державах 
є такою, яка значно ускладнює запозичення їхнього позитивного досвіду в Україну. Передусім звернемо увагу на 
те, що системи електронного судочинства в кожній із держав відрізняються. Так само відрізняються і норми, які 
урегульовують їхнє функціонування, а також форми, в яких такі норми були закріплені. Саме тому, не зважаючи 
на недосконалість інформаційної безпеки у сфері господарського судочинства в Україні, під час удосконалення її 
правового регулювання вітчизняному законодавцю варто передусім спиратись на специфіку вітчизняної системи 
електронного судочинства.

Ключові слова: зарубіжний досвід, правове регулювання, інформаційна безпека, господарське судочинство, 
господарське процесуальне законодавство.

Вступ. Після Революції гідності вітчизняний законодавець під час реформування суспільного життя 
в Україні почав широко використовувати позитивний зарубіжний досвід. Якщо на початкових етапах після 
проголошення незалежності орієнтиром у законодавчій діяльності для нашої держави слугувала Російська 
Федерація, то після анексії українських територій і прояву військової агресії на сході України вітчизняний 
законодавець все частіше звертає увагу на досвід реформування різноманітних сфер нашими західними 
партнерами. Інформаційна сфера є такою, що прогресує дуже стрімко, а тому за останні десятиліття вона 
трансформувалась на окремі складові частини, кожна з яких потребує забезпечення безпеки з урахуванням 
специфіки її функціонування. У зв’язку із цим проблема правового регулювання інформаційної безпеки 
у сфері господарського судочинства як складової частини інформаційної безпеки судочинства й інформа-
ційної безпеки держави в цілому натепер постала доволі гостро, адже Україна постійно стикається з різно-
манітними викликами. Як свідчить світовий досвід, навіть сайт Європейського суду з прав людини може 
зазнавати кібератак (A cyberattack was committed on the ECtHR website, 2020), тому в умовах, коли українське 
суспільство постійно зазнає загроз, пов’язаних із військовою агресією Росії, інформаційна безпека госпо-
дарського судочинства має бути забезпеченою належним чином.

Основна частина. У сучасному зарубіжному законодавстві питання, якими судами мають розглядатись 
господарські спори, розв’язується по-різному. По суті, існує дві моделі: одні держави створюють суди спе-
ціальної юрисдикції, уповноважені розглядати економічні справи, а в інших державах господарські спори 
підпорядковані судам загальної юрисдикції. Перша модель є характерною, зокрема, для держав, які раніше 
входили до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а саме для Азербайджанської республіки, 
Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Грузія, Киргизької Республіки, Республіки Молдо-
ва, Латвії, Литовської Республіки й, звичайно, для України. Утім, більшість розвинених країн світу, серед 
яких Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, країни Європейського Союзу, обрали саме другу 
модель. Не зважаючи на те, що господарське судочинство в таких державах фактично відсутнє, а розгляд 
господарських спорів підпорядкований судам загальної юрисдикції, досвід таких держав у питанні право-
вого регулювання інформаційної безпеки судочинства може бути корисним для України.

Актуальність дослідження позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання інформаційної безпе-
ки у сфері господарського судочинства зумовлена тим, що Українська держава здійснює перманентний пошук 
нових засобів і методів для вдосконалення правового регулювання інформаційної безпеки у сфері господар-
ського судочинства. Необхідність використання сучасних форм і методів державного управління за забезпечен-
ня інформаційної безпеки господарського судочинства можна пояснити потребою у своєчасному реагуванні 
на регулярні загрози політичного, економічного й військового характеру. Утім, в умовах, коли правове регу-
лювання інформаційної безпеки у сфері господарського судочинства здійснюється великою кількістю норма-
тивно-правових актів, серед яких Конституція України, Господарський процесуальний кодекс України, Закони 
України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII, «Про Концепцію Національної 
програми інформатизації» від 04 лютого 1998 року № 75/98-ВР, «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року 
№ 2657-XII, «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05 липня 1994 року 
№ 80/94-ВР, і водночас наявні правові механізми не досконалі, наша держава не може гарантувати забезпе-
чення інформаційної безпеки в цій сфері на належному рівні. Саме тому, на нашу думку, важливо проаналі-
зувати досвід тих держав світу, в яких було створено ефективну систему забезпечення інформаційної безпеки 
судочинства, й визначити напрями, за якими Україна могла б запозичити певні позитивні аспекти. Відповідно, 
серед країн, позитивний досвід яких доцільно дослідити в рамках нашого дослідження, ми виділили Сполуче-
ні Штати Америки й Велику Британію. Сполучені Штати Америки є державою, в якій електронне судочинство 
зародилось ще наприкінці 80-х років ХХ століття, а тому ця держава має багатий досвід у регламентації інфор-
маційної безпеки у сфері господарського судочинства. Також, на нашу думку, вітчизняному законодавцю було 
б доцільно звернути увагу й на досвід впровадження електронного судочинства Великої Британії.

Дослідження позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання інформаційної безпеки здій-
снювалось у працях таких науковців, як В.В. Антонюк, Л.В. Буга, О.В. Головченко, Б.А. Заплотин-
ський, І.Г. Каланча, Б.А. Кормич, М.Б. Кравчик, Н.В. Кушакова-Костицька, Є.І. Лапінська, С.О. Лисенко, 
О.О. Лов’як, В.Т. Маляренко, О.В. Олійник, В.М. Панченко, В.С. Сідак, І.О. Чернухін та інші вчені. Загалом 
кількість таких робіт досить велика, але водночас вітчизняні дослідники фактично не звертають увагу на 
перспективи запозичення зарубіжного досвіду для вдосконалення правового регулювання інформаційної 
безпеки у сфері судочинства, в тому числі й господарського. А тому здійснення аналізу позитивного зару-
біжного досвіду правового регулювання інформаційної безпеки у сфері господарського судочинства важли-
ве для нашого дослідження.
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Так, однією з держав, чий досвід у правовому регулюванні інформаційної безпеки у сфері господарсько-
го судочинства варто дослідити насамперед, є Сполучені Штати Америки. Актуальність розгляду позитив-
ного зарубіжного досвіду цієї держави за досліджуваним нами питанням зумовлена такими аспектами:

– по-перше, електронне судочинство в США зародилось ще наприкінці 80-х років ХХ століття та на 
постійній основі функціонує вже близько трьох десятків років. Для порівняння, в Україні Концепція «Елек-
тронний суд» була розроблена лише у 2012 році Державним підприємством «Інформаційні судові системи» 
(The concept of the electronic court of Ukraine, 2012), а впровадження електронного судочинства в нашій 
державі фактично відбувається зараз, адже Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система натепер 
функціонує не в повному обсязі, а завершення її впровадження заплановане лише на 2023 рік (The concept 
of building a unified judicial information and telecommunications system, 2019). Отже, в такому контексті зро-
бимо висновок, що Сполучені Штати Америки можуть стати прекрасним прикладом для України в питанні 
правового регулювання інформаційної безпеки у сфері господарського судочинства, адже ті системи, які 
в США функціонують вже декілька десятиліть, в Україні лише впроваджуються;

– по-друге, в судочинстві Сполучених Штатів Америки існує дві електронні системи, що забезпечують 
електронне судочинство: «Відкритий доступ до судових електронних звітів» (Public Access to Court Electronic 
Records), яка є подібною до українського Єдиного державного реєстру судових рішень, і СМ/ЕСF, яка слугує 
для подання документів до суду й функціонал якої близький до «Електронного суду», який наразі впроваджу-
ється в Україні. Враховуючи, що в технологічному аспекті інформаційне забезпечення господарського судо-
чинства в США й в Україні подібне, на нашу думку, вибір саме цієї країни для аналізу її досвіду актуальний;

– по-третє, Сполучені Штати Америки розглядаються в науковій літературі як країна з найрозвинуті-
шою системою захисту інформаційного простору, а її інформаційне законодавство – як найкращий приклад 
та орієнтир у сфері інформаційної безпеки.

Так, як і в Україні, під час розв’язання господарських спорів у судочинстві Сполучених Штатів Америки 
для систематизації судових документів, а також для необмеженого доступу до них усіх охочих, які потребу-
ють швидкого й безперешкодного доступу до документів для розв’язання справи, функціонують електронні 
системи, які забезпечують електронне судочинство. Під час розгляду господарських спорів у федеральних 
судах США електронне забезпечення правосуддя здійснюється у формах електронної публікації “e-posting” 
і системи подачі судових документів в електронному вигляді “e-filing”. І саме захист інформації в них нас 
цікавить насамперед у контексті пошуку позитивного досвіду правового регулювання інформаційної без-
пеки у сфері господарського судочинства.

В американській юридичній практиці існує дві електронні системи, що забезпечують “e-posting” 
та “e-filing”, і, відповідно, які використовуються під час розгляду господарських спорів. Першою серед 
них є система електронної публікації судових файлів «Відкритий доступ до судових електронних звітів» 
(Public Access to Court Electronic Records – РАСЕR), яка функціонує з 1988 року й забезпечує “e-posting” 
(Holovchenko, 2010: 24). Системою зі схожим, проте дещо вужчим функціоналом в Україні є Єдиний держав-
ний реєстр судових рішень (https://reyestr.court.gov.ua).

Система РАСЕR являє собою базу даних судових документів і супутніх матеріалів судових справ, доступ 
до якої має кожний охочий за допомогою мережі «Інтернет». Вона дозволяє її користувачам, зокрема, отри-
мувати інформацію про судовий документ чи переглядати календар призначених судових засідань. У сис-
темі РАСЕR зберігається інформація про позовні заяви, про справу (предмет і ціна позову, номер справи, 
учасники засідання, в якій стадії розгляду перебуває справа); рішення та постанови суду; календар призна-
чених до розгляду й розглянутих справ (Zaplotynskyi, 2018: 27). Відповідно, пошук у системі може здійсню-
ватись за такими запитами, як вид справи, дата пред’явлення позовної заяви, прізвище судді тощо. Кожен 
федеральний суд веде власну базу даних зі своїми справами й щоденно оновлює інформацію в РАСЕR. Для 
того, щоб отримати інформацію про той чи інший судовий документ чи його зразок, користувач системи 
має зареєструватись у ній, ввести номер потрібної справи, прізвище судді, позивача, відповідача або ско-
ристатися пошуком за іншими категоріями. Користування системою платне: перегляд, копіювання або друк 
однієї сторінки документа коштує 0,08 долара США, але водночас плата не може становити понад 2,4 долара 
США за один документ. Плата стягується лише в разі здійснення операцій протягом року на суму понад 
10 доларів. А тому, по суті, для більшості громадян користування РАСЕR безплатне (Holovchenko, 2010: 24). 
Ураховуючи те, що інформація в цій системі відкрита, вона не потребує додаткового захисту, окрім техніч-
ного й технологічного, який захистить її від внесення змін чи знищення, а використати чи оприлюднити таку 
інформацію в будь-якому випадку може кожен охочий.

Іншою системою, яка функціонує з 2001 року в судочинстві Сполучених Штатів Америки, є систе-
ма «Управління справою / Електронна справа» (Case Management / Electronic Case Files, далі – СМ/ЕСF),  
яка забезпечує “e-filing” і слугує для подання процесуальних та інших документів до суду  
(Zaplotynskyi, 2018: 27). Аналогом СМ/ЕСF у господарському судочинстві нашої держави є підсистема 
«Електронний суд» як складова частина Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Доступ до СМ/ЕСF, як і до «Електронного суду», здійснюється через мережу «Інтернет» і не вимагає жод-
ного спеціального програмного забезпечення. На відміну від РАСЕR, СМ/ЕСF не відкрита, а являє собою 
особистий кабінет, тож така система потребує захисту інформації, яка зберігається в ній. Передусім такий 
захист забезпечується тим, що користувач системи СМ/ЕСF не може зареєструватись у ній самостійно, а логін 
і пароль користувачеві надає федеральний суд. Логін (user id) замінює електронний підпис на документі, а його  
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використання врегульовується нормами спеціального законодавства (Holovchenko, 2010: 24). У такому кон-
тексті зазначимо, що реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі України прості-
ша, адже, як передбачають положення статті 6 Господарського процесуального кодексу України (Commercial 
Procedural Code of Ukraine, 1991), для користування цією системою необхідна реєстрація офіційної електро-
нної адреси в системі й використання власного електронного цифрового підпису. Ураховуючи порядок отри-
мання електронного цифрового підпису, а також те, які документи для цього подає заявник, вважаємо, що 
в такому контексті інформація в СМ/ЕСF і в «Електронному суді» однаково захищена.

Відмінності між американською та українською моделями забезпечення інформаційної безпеки в таких 
системах наявні в тому, яким чином здійснюється захист інформації, яка зберігається в СМ/ЕСF, і такий досвід, 
на нашу думку, потребує уваги. У Сполучених Штатах Америки позовні й інші заяви, скарги й інші передбаче-
ні законом процесуальні документи, що подаються до федерального суду в господарських спорах, надаються 
в електронній формі. Так, оскільки більшість документів у Сполучених Штатах Америки подаються до судів 
саме в електронній формі, для того, щоб подати такі документи в паперовій формі, позивач має аргументувати 
причину використання саме такої форми. Наприклад, такою причиною може бути конфіденційність інформа-
ції, яка міститься в документі. Тому з метою збереження документів, які містять відомості, що не підлягають 
розголошенню, такі документи подаються в письмовій формі й зберігаються в системах у спеціальному фор-
маті Adobe Portable Document (.pdf), що убезпечує їх від зміни або знищення, а також зберігає розбивку на сто-
рінки не залежно від виду комп’ютера, операційної системи чи програми, якою відкривається такий документ 
(Kalancha, 2015: 225). Іншими словами, в судах зберігаються паперові оригінали документів, які не підлягають 
розголошенню, що убезпечує їх від знищення в разі несанкціонованого втручання в роботу СМ/ЕСF, а внесен-
ня змін до таких документів неможливе, враховуючи специфіку формату Adobe Portable Document (.pdf). Такий 
досвід, на нашу думку, потребує запозичення вітчизняним законодавцем.

Окрім цього, відповідно до EGovernment Act 2002 (EGovernment Act of 2002), в електронних докумен-
тах із метою забезпечення інформаційної безпеки здійснюється знеособлення процесуальних документів, 
тобто маскування ряду даних, які не можуть бути розголошені відповідно до вимог законодавства, таких 
як персональні дані учасників судового засідання, банківські рахунки, дати народжень, домашня адреса 
тощо (Zaplotynskyi, 2018: 27). Утім, у такому контексті відзначимо, що відповідна норма наявна й у змісті 
Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (On approval of the Procedure for maintaining 
the Unified State Register of Court Decisions, 2018), тобто такий досвід вже наразі реалізований вітчизняним 
законодавцем.

Отже, проаналізувавши позитивний досвід Сполучених Штатів Америки щодо правового регулювання 
інформаційної безпеки у сфері господарського судочинства, зробимо висновок, що корисним для України 
може стати досвід щодо встановлення обов’язку позивача подавати паперові оригінали документів, які не 
підлягають розголошенню, що убезпечить їх від зміни або знищення. Для реалізації цього досвіду пропо-
нуємо внести зміни до частини 8 статті 6 Господарського процесуального кодексу України (Commercial 
Procedural Code of Ukraine, 1991). На нашу думку, її абзаци 1, 2 й 3 необхідно сформулювати таким чином:

«<…> 8. Реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі не позбавляє права на 
подання документів до суду в паперовій формі.

Виключно в паперовій формі подаються до суду документи, які містять:
1) таємну чи іншу інформацію, що охороняється законом;
2) інформацію, яка може порушити захист особистого чи сімейного життя людини;
3) комерційну таємницю;
4) державну таємницю;
5) інші документи, інформаційну безпеку яких особа бажає забезпечити.
Документи, які подаються до суду виключно в паперовій формі, переводяться в електронну форму струк-

турним підрозділом, відповідальним за прийняття та реєстрацію документів, і реєструються в Єдиній судо-
вій інформаційно-телекомунікаційній системі <…>».

Також відповідна зміна має бути внесена до змісту Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах 
України (On approval of the Instruction on record keeping in local and appellate courts of Ukraine, 2019), яка наразі не 
містить норм, які урегульовують переведення документів, отриманих судом, із паперової в електронну форму, 
хоча на практиці така діяльність реально здійснюється канцеляріями судів. Для цього пропонуємо доповнити 
пункт 2 частини ІІ «Приймання та реєстрація документів» цього нормативно-правового акту абзацом 7. Під час 
формулювання його змісту звернемо увагу на те, що в такому нормативно-правовому акті, як і в Законі України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII (On the judiciary and the status of judges, 
2016), вживається термін «АСДС» в розумінні автоматизованої системи документообігу судів до початку функці-
онування повної версії Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, тому в нормі, що пропонуєть-
ся нами, використаємо формулювання «АСДС». Така норма, на нашу думку, повинна мати такий вигляд:

«<…> У разі отримання документів, які подаються до суду виключно в паперовій формі, канцелярія 
повинна забезпечити їх переведення в електронну форму та їхню реєстрацію в АСДС».

Окрім того, в Положенні про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, яке ще не прийня-
то натепер, варто буде закріпити норму, яка передбачатиме обов’язок канцелярії господарського суду збе-
рігати такі документи в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в спеціальному форматі 
Adobe Portable Document (.pdf), що убезпечить їх від зміни. Така норма може мати такий вигляд:
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«Документи, які подаються до суду виключно в паперовій формі, переводяться в електронну форму 
структурним підрозділом, відповідальним за прийняття та реєстрацію документів, і реєструються в Єдиній 
судовій інформаційно-телекомунікаційній системі у форматі *.pdf*».

Наприклад, у контексті досвіду європейських держав відзначимо досвід Великої Британії, який є корис-
ним у технологічних аспектах. Досвід Великої Британії корисний для України з таких причин:

– по-перше, в цілому Велика Британія є однією з держав, досвід якої в будь-якій зі сфер державного 
управління аналізується вітчизняними дослідниками насамперед;

– по-друге, система електронного судочинства у Великій Британії була запроваджена, як і в Україні, 
порівняно нещодавно – у 2009 році, й натепер інформаційне забезпечення господарського судочинства в цій 
державі електронне;

– по-третє, дуже довго Велика Британія мала ті ж самі бюрократичні проблеми, що й Україна – заванта-
женість судів, надмірний документообіг, і натепер такі проблеми в цій державі розв’язані.

Так, окремі елементи електронного судочинства у Великій Британії почали запроваджуватись у цій дер-
жаві ще у 80-х роках минулого століття, втім, електронна подача документів до суду в тестовому режимі 
стала можливою, лише починаючи із червня 2009 року в Адміралтейському (морському) (Admiralty court) 
і Торговому судах (Commercial Court), Лондонському Промисловому й Торговому суді при Королівському 
суді (Commercial and London Mercantile Courts at the Royal Court of Justice) (Zaplotynskyi, 2018: 28). Порів-
нюючи з Україною, звичайно, в нашій державі така система була запроваджена значно пізніше, адже екс-
плуатація підсистеми «Електронний суд» у тестовому режимі в нашій державі була розпочата відповідно до 
наказу Державної судової адміністрації України № 628 «Про проведення тестування підсистеми «Електро-
нний суд» у місцевих та апеляційних судах» (On testing the subsystem “Electronic Court” in local and appellate 
courts, 2018) лише, починаючи від 22 грудня 2018 року. Утім, якщо порівнювати, наприклад, зі Сполученими 
Штатами Америки, в яких елементи електронного судочинства функціонують із 1988 року, то, звичайно, 
запровадження електронного судочинства у Великій Британії дійсно є пізнім.

З 2016 року в судах Англії функціонують «цифрові зали судових засідань». Це означає, що сторони судового 
процесу й свідки отримали можливість брати участь у засіданнях дистанційно, за допомогою онлайн-зв’язку. 
Як відзначає О.В. Бринцев, запровадження електронного судочинства у Великій Британії мало не лише прак-
тичне значення, але й сприяло повнішому встановленню обставин справ під час таких онлайн-засідань. Напри-
клад, завдяки цій реформі жертви більше не зобов’язані зустрічатись зі злочинцем, і тому дистанційна участь 
дозволила потерпілим краще згадувати обставини подій, що розглядається (це стосується передусім жертв 
сексуальних злочинів) (Bryntsev, 2016: 12). І водночас запровадження електронного судочинства було важ-
ливим кроком у боротьбі з бюрократією. І.Г. Каланча наводить у своїй праці слова Міністра юстиції Великої 
Британії Даміана Гріна, який зазначав, що до запровадження електронного судочинства щороку судами Англії 
та Королівською прокурорською службою використовувалось понад 160 мільйонів аркушів паперу (Kalancha, 
2015: 227). Після запровадження безпаперового документообігу в судах судді, присяжні, прокурори, адвокати 
отримали можливість надавати й отримувати всю необхідну інформацію в електронній формі завдяки системі 
“Transforming Through Technology”, яка на відміну від «Електронного суду» в Україні поширює свою дію і на 
поліцію, Королівську службу переслідувань та інші установи системи кримінального правосуддя.

Як і в Сполучених Штатах Америки й Канаді, у Великій Британії подача документів здійснюється пара-
лельно в паперовій та електронній формі (у форматі “.pdf”) (Zaplotynskyi, 2018: 28). Відповідні зміни до чин-
ного законодавства України вже були раніше запропоновані нами в роботі. Застарілу «паперову» систему 
замінено на цифрові екрани, на яких захист та обвинувачення подають докази, в тому числі з камер відеос-
постереження, інші відео- й аудіодокази. Незначні правопорушення, такі як ухилення від сплати ліцензій-
ного телебачення чи незначні порушення правил дорожнього руху, розглядаються поза межами залів судо-
вих засідань. Впроваджено такі системи, як “Track Му Crime” («Відстеження мого злочину»), яка дозволяє 
потерпілим перевірити хід їхньої справи онлайн (Kalancha, 2015: 227). У контексті правового регулювання 
інформаційної безпеки господарського судочинства досвід Великої Британії проблематичніше запозичити. 
Відзначимо те, що в цій державі, як і в Сполучених Штатах Америки, конфіденційна інформація переда-
ється до суду в паперовій, а не електронній формі (Zaplotynskyi, 2018: 28-29). Водночас недоліком у порів-
нянні із системою США є те, що у Великій Британії відсутня система, аналогічна до американської системи 
PACER, тому для запиту електронної копії необхідно звернутися безпосередньо до відповідного суду.

У Великій Британії спеціалізованими судовими органами, які здійснюють правосуддя в господарських 
відносинах, є Торгові суди (Commercial Court) і Лондонський Промисловий і Торговий суд при Королівсько-
му суді (Commercial and London Mercantile Courts at the Royal Court of Justice), втім, на відміну від України, 
в якій було прийнято Господарський процесуальний кодекс України (Commercial Procedural Code of Ukraine, 
1991) для визначення спеціального порядку розгляду таких спорів, правове регулювання діяльності «гос-
подарських» судів у Великій Британії здійснюється за допомогою Правил цивільного судочинства (Civil 
Procedure Rules, 1998). Відповідно, цим самим нормативно-правовим актом урегульовуються і питання 
інформаційної безпеки господарського судочинства. Наприклад, статтею 18.2 встановлено обмеження щодо 
поширення інформації, яка стала відома сторонам у процесі розгляду справи. Передбачено, що суддя може 
встановити заборону поширення інформації, наданої сторонами. Згідно із цією забороною така інформація 
не може використовуватись для будь-яких цілей, окрім тих, що стосуються провадження, в якому ця інфор-
мація надається.
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Також, на нашу думку, в контексті дослідження правового регулювання інформаційної безпеки у сфері 
господарського судочинства важливі положення частини 31 Правил цивільного судочинства (Civil Procedure 
Rules, 1998), якими урегульовано питання щодо безпеки інформації, яку мають надати суду сторони судового 
провадження та яка не підлягає оприлюдненню. Зокрема, статтею 31.6 Правил цивільного судочинства (Civil 
Procedure Rules, 1998) встановлено перелік інформації, оприлюднення якої відбувається за стандартною процеду-
рою – це, наприклад, документи, на які сторона посилається для аргументації власної позиції в спорі. І водночас 
статтею 31.8 цього ж нормативно-правового акту підкреслюється, що обов’язок оприлюднення такої інформації 
поширюється лише на ті документи, які є в наявності в сторони судового провадження, тобто перебувають в її 
фізичному володінні. Вони мають перебувати в її володінні, або ж, наприклад, така особа має право робити копії 
з таких документів. Тому в разі наявності в сторони таких документів інша сторона може вимагати розкриття 
такої інформації за стандартною процедурою. Якщо особа не бажає оприлюднювати інформацію, аргументував-
ши це можливою шкодою, яку це може завдати суспільним інтересам, вона відповідно до статті 31.19 Правил 
цивільного судочинства (Civil Procedure Rules, 1998) може оскаржити розголошення таких відомостей.

У такому контексті зробимо висновок про те, що вже натепер в умовах часткового запровадження Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи вітчизняна система інформаційного забезпечення гос-
подарського судочинства є не менш досконалою, аніж британська. Також привертає увагу те, що право-
ве регулювання питань застосування автоматизованих інформаційних систем у судах Великобританії поки 
здійснюється на базі загальних правил і локальних актів. Своєю чергою в Україні такі питання врегульову-
ються на законодавчому рівні: в положеннях Конституції України, Господарського процесуального кодексу 
України , Законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII, «Про Кон-
цепцію Національної програми інформатизації» від 04 лютого 1998 року № 75/98-ВР, «Про інформацію» від 
02 жовтня 1992 року № 2657-XII, «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 
05 липня 1994 року № 80/94-ВР тощо. Тобто в такому контексті вітчизняне правове регулювання інформа-
ційної безпеки у сфері господарського судочинства, на нашу думку, досконаліше, аніж британське.

Висновки. Підсумовуючи дослідження правового регулювання інформаційної безпеки у сфері госпо-
дарського судочинства в зарубіжних державах, зробимо висновок, що специфіка сфери є такою, яка значно 
ускладнює запозичення їхнього позитивного досвіду в Україну. Передусім звернемо увагу на те, що системи 
електронного судочинства в кожній із держав відрізняються. Так само відрізняються і норми, які урегульо-
вують їхнє функціонування, а також форми, в яких такі норми були закріплено. Саме тому, не зважаючи на 
недосконалість інформаційної безпеки у сфері господарського судочинства в Україні, під час удосконалення 
її правового регулювання вітчизняному законодавцю варто насамперед спиратись на специфіку вітчизняної 
системи електронного судочинства.
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CHARAKTERYSTYKA OPERACYJNO-POSZUKIWAWCZA NIELEGALNEGO HANDLU 
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Adnotacja. Charakterystyka operacyjno-poszukiwawcza przestępstw kryminalnych pozwala określić główne oznaki 
niektórych przestępstw, cechy niewypowiedzianego użycia środków i sił działań operacyjno-poszukiwawczych, które 
przyczynią się do skutecznego zapobiegania i rozwiązywania przestępstw. W artykule za pomocą karno-prawnych, 
sądowych i kryminologicznych oznak nielegalnego obrotu bronią popełnionego przez przestępczość zorganizowaną, 
a także z uwzględnieniem analizy postępowań karnych w tej dziedzinie, danych statystycznych Prokuratury Generalnej 
Ukrainy, przeprowadzonych ankiety pracowników policji Ukrainy, utworzono operacyjno-poszukiwawczą charakterystykę 
nielegalnego obrotu bronią popełnionego przez przestępczość zorganizowaną. Określono i szczegółowo przeanalizowano 
elementy charakterystyki operacyjno-poszukiwawczej nielegalnego handlu bronią popełnionego przez przestępczość 
zorganizowaną: ogólna charakterystyka sfery obrotu bronią; charakterystyka przedmiotu i przedmiotu przestępstwa w 
tej dziedzinie; stan, struktura, przyczyny i warunki przyczyniające się do popełnienia przestępstwa; charakterystyka 
sposobów przygotowania, popełnienia i ukrycia wykorzystywanych przez przestępców do popełnienia nielegalnego 
handlu bronią; charakterystyka osób, które popełniły przestępstwo; ślady popełnienia przestępstwa.

Słowa kluczowe: broń palna, przestępstwo, sprawa karna, tożsamość sprawcy, sprzeciw, ślady, sposób popełnienia, 
ugrupowania.
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OPERATIONAL INVESTIGATIVE CHARACTERISTICS OF ILLICIT ARMS 
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Abstract. Operational and investigative characteristics of criminal offences allow us to determine the main features 
of certain criminal acts, features of the secret use of means and forces of operational search activities, which will 
contribute to the effective prevention and disclosure of criminal offences. In the article with the help of criminal-legal, 
criminalistic and criminological features of illicit arms trafficking committed by organized crime, as well as taking into 
account the analysis of criminal proceedings in this area, statistics of the Prosecutor General’s Office of Ukraine, surveyed 
employees of the National Police of Ukraine, formed an operational search characteristic of illegal arms trafficking 
committed by organized crime. The elements of the operational and investigative characteristic of illicit arms trafficking 
committed by organized crime are named and analysed in detail, namely: the general characteristics of the sphere of arms 
trafficking; the characteristics of the object and subject of criminal encroachment in this area; the state, structure, causes 
and conditions that contribute to the commission of a criminal offence; the characteristics of the methods of preparation, 
commission and concealment used by criminals to commit illicit arms trafficking; the characteristics of persons who have 
committed a criminal offence in the sphere of arms trafficking; and traces of committing a criminal offence.

Key words: firearms, criminal offense, criminal proceedings, identity of the offender, counteraction, traces, method 
of commission, grouping.

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ, 
ЩО СКОЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ

Олексій Томков
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Анотація. Оперативно-розшукова характеристика кримінальних правопорушень дозволяє визначити голо-
вні ознаки певних злочинних діянь, особливості негласного застосування засобів і сил оперативно-розшукової 
діяльності, що сприятиме ефективному попередженню та розкриттю кримінальних правопорушень. У статті за 
допомогою кримінально-правових, криміналістичних та кримінологічних ознак незаконного обігу зброї, що вчи-
няється організованою злочинністю, а також з урахуванням аналізу кримінальних проваджень у вказаній сфері, 
статистичних даних Генеральної прокуратури України, проведеним анкетуванням працівників Національної полі-
ції України, сформовано оперативно-розшукову характеристику незаконного обігу зброї, що вчиняється орга-
нізованою злочинністю. Названо та детально проаналізовано елементи оперативно-розшукової характеристики 
незаконного обігу зброї, що вчиняється організованою злочинністю: загальна характеристика сфери обігу зброї; 
характеристика об’єкта та предмета злочинного посягання в зазначеній сфері; стан, структура, причини й умо-
ви, які сприяють учиненню кримінального правопорушення; характеристика способів підготування, вчинення 
та приховування, що використовуються злочинцями для вчинення незаконного обігу зброї; характеристика осіб, 
які вчинили кримінальне правопорушення у сфері обігу зброї; сліди вчинення кримінального правопорушення.

Ключові слова: вогнепальна зброя, кримінальне правопорушення, кримінальне провадження, особа злочин-
ця, протидія, сліди, спосіб вчинення, угрупування.

Вступ. Злочинність, маючи загальні і конкретні своєрідні ознаки, є складним соціальним явищем у суспіль-
стві. Тому вона і є предметом дослідження багатьох правових наук, які допомагають результативно розв’язати 
проблеми боротьби зі злочинністю за допомогою своєчасної протидії, виявлення, розкриття і розслідування 
кримінальних правопорушень (Терентьєв А. В.,2007, p. 178). Кожна з таких наук надає свою характеристику 
злочинній дії, яка відбулася, та користується системою понять, які властиві тільки їй (Діденко С. В., 2007, p. 181).  
Кримінальне право пропонує визначення поняття кримінального правопорушення, називає його стадії та здій-
снює дослідження з погляду протиправності, суспільної небезпеки і відповідальності за вчинені протиправ-
ні дії. Криміналістика вивчає кримінальне правопорушення зі сторони способів його підготовки, вчинення 
та маскування, умов слідоутворення, використання методів і прийомів у його розслідуванні. Як предмет роз-
слідування вивчає кримінальне правопорушення кримінально-процесуальна наука, що дає змогу зрозуміти 
дії учасників кримінального процесу на стадіях досудового слідства і судового розгляду. Вплив злочинності 
на суспільство, вивчення її видів, напрямки розвитку, причини вчинення кримінальних правопорушень, осо-
бистість злочинця, результативність застосування заходів протидії злочинності, досліджує наука кримінологія.
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Використовуючи досягнення наукових розробок у сфері кримінального права, криміналістики, кримі-
нального процесу, кримінології – оперативно-розшукова діяльність вивчає способи готування, вчинення 
та приховування кримінальних правопорушень, стан оперативної обстановки в окремому регіоні та державі, 
особливості протидії розслідуванню під час супроводження кримінального провадження, шляхи виявлення, 
попередження та розкриття кримінальних правопорушень.

Досить довгий час предметом обговорення науковців як радянських так і сучасних, є поняття оператив-
но-розшукової характеристики (далі – ОРХ) кримінальних правопорушень.

Зміст поняття та структуру оперативно-розшукової характеристики досліджували такі науковці, як: 
К. Антонов, В. Атмажитов, Д. Гребельський, В. Василинчук, І. Козаченко, М. Корнієнко, В. Пчолкін, 
О. Долженков, О. Заблоцька, Д. Никифорчук, С. Чернявський.

Мета статті – узагальнення наукових досліджень щодо оперативно-розшукової характеристики кримі-
нальних правопорушень та визначення змісту поняття оперативно-розшукової характеристики незаконного 
обігу зброї, що вчиняється організованою злочинністю та її елементів.

Основна частина. На початку 80-х років Д. Гребельським вперше в теорію ОРД було введено поняття 
«оперативно-розшукова характеристика». Він вказував, що ОРХ – це сукупність ряду інформаційних ознак, 
впорядкованих та взаємозв’язаних між собою, отриманих із різних інформаційних джерел, які входять, перш 
за все, до криміналістичної, кримінологічної, психологічної, соціологічної, економічної та інших характерис-
тик злочинів (Гребельський Д.В., 1984, p. 73). На думку С. Сафронова, ОРХ кримінальних правопорушень 
потрібно вивчати в розрізі оперативно-розшукової діяльності, акцентуючи увагу на типові дії злочинців щодо 
готування кримінального правопорушення, типові злочинні зв’язки, своєрідні прийоми протидії та здійснення 
кримінального судочинства (Шендрик В.В., Сафронов С.О., Крєпаков І.О., Жилін Є.В., 2010, p. 28).

На нашу думку, найбільш повне визначення поняття оперативно-розшукової характеристики криміналь-
них правопорушень було надано С. Николаюком: це сукупність ознак, за допомогою яких можна визначити 
напрям і зміст дій оперативного працівника на будь-якому етапі запобігання та розкриття кримінальних 
правопорушень, вибрати найбільш ефективні тактичні прийоми здійснення ОРЗ щодо встановлення винних 
осіб. (Коваленко В.В., Моісєєв Є.М., Тацій В.Я., Шемшученко Ю.С., 2010, p. 600).

Вважаємо за доцільне запропонувати власне визначення поняття оперативно-розшукова характеристика кри-
мінальних правопорушень у сфері незаконного обігу зброї, що вчиняється організованою злочинністю: це складна 
системна модель, що являє собою перелік кримінальних, криміналістичних та кримінологічних ознак та особли-
востей злочинності у сфері незаконного обігу зброї, що вчиняється організованою злочинністю, які мають опе-
ративну зацікавленість та допомагають ефективній протидії таким кримінальним правопорушенням на практиці.

До елементів оперативно-розшукової характеристики незаконного обігу зброї, що вчиняється організо-
ваною злочинністю, можна віднести: загальна характеристика сфери обігу зброї; характеристика об’єкта 
та предмета злочинного посягання в зазначеній сфері; стан, структура, причини й умови, які сприяють учи-
ненню кримінального правопорушення; характеристика способів підготування, вчинення та приховування 
кримінального правопорушення; характеристика осіб, які вчинили кримінальне правопорушення у сфері 
обігу зброї; сліди вчинення кримінального правопорушення.

Кримінальний обіг зброї – це дії, що порушують кримінально-правові заборони та за які передбаче-
но кримінальну відповідальність. Така відповідальність знаходить своє відображення в ККУ. Важливими 
елементами незаконного обігу зброї, в кримінально-правовому відношенні є: переміщення через митний 
кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю вибухових речовин, 
зброї та боєприпасів (ст. 201 КК); викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припа-
сів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів (ст. 262 КК); носіння, зберігання, придбання, передача 
чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв (ст. 263 КК); 
виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або 8 фальсифікація, незаконне видалення чи зміна 
її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв 
(ст. 2631 КК); недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК), незаконне виго-
товлення будь-якого ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або 
випромінює радіацію (ст. 2651 КК); порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибу-
хових речовин або інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи мате-
ріалів поштою або вантажем (ст. 267 КК); перевезення на повітряному судні вибухових речовин (ст. 269 КК); 
вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій, які можуть бути використані для 
створення ракетної, ядерної, хімічної, інших видів зброї (ст. 333 КК); викрадення, привласнення, вимагання 
зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин (ст. 410 КК); умисне або необережне зни-
щення або пошкодження зброї, бойових припасів (ст. ст. 411, 412 КК); втрата або зіпсування ввірених для 
службового користування зброї, бойових припасів (ст. 413 КК); порушення правил поводження зі зброєю, 
а також із боєприпасами, вибуховими речовинами (ст. 414 КК); розроблення, виробництво, придбання, збе-
рігання, збут, транспортування зброї масового знищення (ст. 440 КК) (Кримінальний кодекс України, 2001)

Вказані кримінальні правопорушення пов’язані із процесом нелегального обігу зброї, що є закінченим 
рядом дій – від незаконного виробництва, виготовлення зброї, торгівлі, продажу, колекціонування, експо-
нування, обліку, збереження, носіння, перевезення, транспортування, використання, вилучення, знищення, 
ввезення зброї на територію держави і вивезення за її межі до реалізації зброї нелегальному споживачу 
й подальшого її використання у злочинній діяльності (Шепітько В.Ю., 2019, p. 250).
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Незаконний обіг вогнепальної зброї – це певні стадії, під час яких здійснюється виробництво зброї і подаль-
ший її рух від виробника (державного чи кримінального) до споживача – легального (МВС, МО, СБУ тощо) або 
нелегального (громадянам для самозахисту, злочинці, колекціонування та ін.), підтримання зброї в справному 
стані, користування нею, передача від одного власника до іншого, аж до її знищення. До складових елементів 
незаконного обігу вогнепальної зброї можна віднести: виготовлення або виробництво, придбання, носіння, збут, 
зберігання, застосування, перевезення, ремонт, використання, знищення та ін. Про такий обіг вогнепальної зброї 
можна сказати, що він є не тільки незаконним, а й кримінальним, тому що містить дії, за вчинення яких передба-
чена кримінально-правова відповідальність (статті 201, 262-264, 410, 413, 414 КК) (Шепітько В.Ю., 2019, p. 251).

Бойову зброю можна класифікувати як: традиційна (холодна, вогнепальна, метальна, пневматична, 
міни, запалювальна зброя, торпедна зброя, артилерійське озброєння, ракетна зброя); нетрадиційна (пси-
хотропна, лазерна, електромагнітна зброя), зброєю масового ураження (хімічна, ядерна, біологічна зброя)  
(Шепітько В.Ю., 2019, p. 252).

Здійснивши аналіз кримінальних проваджень, можна констатувати, що в більшості випадків предметом 
незаконного обігу вогнепальної зброї, організованою злочинністю є: 1. пістолети: «ПМ», «ТТ», «Форт», 
«Стєчкіна», «Beretta», «Colt»,«Glock-19», «ИЖ-71», «Magnum (MRI)», «Walther PP/PPK», «Astra Unceaty», 
«CZ Raehawk»,« Parabellum», «ОЦ-27 Бердиш», «VZ 77», «CZ 75B», «Smith and Wesson», «Марголіна», 
«Blow», «Atmaka»,«Kral» – 47%; 2. автомати: «АК», «М-16», «Узі», «Scorpion VZ. 61», «Сайга», «HK 
G3» – 44%; 3. снайперські гвинтівки: «СГД»,«ХМ110», «Мосіна», «Arisaka type 97», «Токарєва», «DT SRS»,  
«DSR-1»; 4. гранатомети: «РПГ-26 «Аглень»», «РПГ-18 «Муха», «ГП-25 «Костьор», РПГ «Bazooka»  
(Єдиний державний реєстр судових рішень, 2015-2020).

Великою популярністю в членів організованої злочинності користуються поширені на Заході пістолети 
під штатний у НАТО 9-міліметровий пістолетний патрон «парабелум». Дуже часто злочинці користуються 
зразками пістолетів радянських часів, оскільки до такої зброї найпростіше дістати боєприпаси (Макарова 
(ПМ), Стечкіна (АПС), Токарева (ТТ), також поширеними в незаконному обігу є пістолети виготовлені не 
тільки в СРСР, але й у Китаї, Польщі, Югославії. Тепер, професійні кілери в більшості користуються висо-
коточною зброєю іноземного виробництва (гвинтівки з нічними і оптичними прицілами, лазерними тощо) 
(Шепітько В.Ю., 2019, p. 252).

Одним із основних джерел надходження зброї у сфері незаконного обігу є зростаючий потік контрабанд-
но ввезених в Україну зброї, боєприпасів, вибухових речовин. При цьому контрабанда зброї все частіше 
набуває високоорганізований характер, перетворюється в добре налагоджений промисел. Правоохоронним 
органам доводиться мати справу, зазвичай, з добре законспірованими групами вже по обидві сторони кордо-
ну. Функції членів цих злочинних організацій чітко розподілені: одні скуповують зброю, другі підготовля-
ють його до відправки за кордон (упаковують, ховають у схованки), треті – перевозять через кордон, четверті 
на території суміжних держав приймають доставлене, зберігають його якийсь час, збувають і т. д. Фінансова 
сторона таких дій, зазвичай, входить в компетенцію керівника групи.

Так, слідчі Центрального апарату ДБР за процесуального керівництва Департаменту процесуального 
керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних ДБР, ГПУ та оперативного супроводження ГУ БКОЗ 
СБУ викрили та блокували ввезення та збут вогнепальної зброї на території України. За даними слідства, 
група осіб, використовуючи суб’єкти підприємницької діяльності, зареєстровані на території України, за 
попередньою змовою із службовими особами Національної поліції України, Державного науково-дослідно-
го експертно-криміналістичного центру МВС України та іншими особами налагодили протиправний меха-
нізм переміщення вогнепальної зброї через митний кордон України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС 
України, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України недостовірних 
відомостей про фактичний вміст відправлення. Наприкінці січня 2019 року до Одеської митниці з Чехії 
прибуло 250 одиниць зброї «карабін Скорпіон», які не відповідають вимогам державного стандарту (ДЕСТ) 
та не можуть бути перемішені через Державний кордон України. З метою легалізації вказаної зброї, пред-
ставником підприємства-замовника, за участі інспектора митниці відібрано зразки зброї, які за попередньої 
домовленості направлено до приватної майстерні з метою їх переробки та приведення до норм ДЕСТ. Після 
чого впорядковані зразки мали бути скеровані до експертної установи для отримання сертифіката відповід-
ності та подальшого розмитнення всієї зброї як «карабінів мисливських», що відповідають ДЕСТ для її реа-
лізації на території України. При проведенні обшуку автомобіля «кур’єра», слідчими вилучено зразки зброї, 
документи та грошові кошти (Слідчі ДБР викрили контрабанду зброї до України, 2019).

Протягом 2014–2018 років прикордонники виявили 3,9 тис. одиниць контрабандної зброї, 280,8 кіло-
грамів вибухівки. На східних кордонах контрабандистів ловлять майже втричі частіше, ніж на західних. На 
західних кордонах частіше ловлять на контрабанді зброї – 2,3 тис. од., ніж на східних – 1,6 тис. од. Східні 
кордони переважають за кількістю випадків контрабанди боєприпасів – 47,2 тис. од. (західні кордони – 
21,2 тис. од.), вибухівки – 279,4 кг (західні кордони – 1,4 кг) (Вибухівка, наркотики, корупціонери і тюрма: 
про українську контрабанду в цифрах, 2019).

У 2019 ріці було вилучено 659 одиниць контрабандної зброї, 2018 – 669 од. У районі ООС у 2019 році 
прикордонники вилучили 26 одиниць зброї та 3,3 тисячі боєприпасів, в той час як у 2018 році було 35 оди-
ниць (Загрози контрабанди зброї та вибухівки з України немає – ДПСУ, 2019).

Одночасно з ростом контрабанди зброї в нашу країну почастішали спроби незаконного вивезення зброї 
з України. До такої тенденції призвів воєнний конфлікт, який продовжується на Сході нашої країни (АТО, ООС), 
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оскільки на початок його розгортання постачальниками зброї в зону проведення АТО переважно були волонтери, 
політики, підприємці, місцеві жителі Донбасу. Саме з тих часів велика кількість вогнепальної зброї залишилась 
у пересічних громадян, звільнених армійців добровольчих батальйонів, а саме почало розповсюджуватись на всій 
території України, що не лише ускладнило ситуацію в АТО, а й створило загрозу для оперативної обстановки 
в державі. При цьому об’єктом інтересу є не тільки штатна стрілецька зброя і бойова техніка, наявні у військах, 
але й експериментальні зразки, а також новітні технології виробництва окремих видів зброї.

Досить часто правоохоронцями виявляються майстерні, гаражі, переобладнані приміщення, де незакон-
но виготовляють, переробляють чи ремонтують вогнепальну зброю, а також здійснюють видалення чи зміну 
її маркування.

Так, у березні 2020 року Служба безпеки України викрила та блокувала у Києві діяльність організовано-
го угруповання, яке спеціалізувалося на нелегальному виготовленні та збуті засобів ураження. За даними 
слідства, група, до складу якої входило троє мешканців столичного регіону, налагодила переробку зброї, 
зокрема застарілих зразків, для приведення їх у бойовий стан. Майстерні з виготовлення засобів ураження 
фігуранти облаштували у виробничому приміщенні за місцем роботи та помешканні двох учасників угрупо-
вання. Через спеціалізовані інтернет-платформи вони пропонували клієнтам готовий товар, який замовники 
одержували поштою. Співробітники СБУ задокументували факти незаконної реалізації 6 пістолетів ПМ 
та пістолета-кулемета. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено 10 пістолетів і револь-
верів, 2 пістолети-кулемети, 1 гвинтівку, велику кількість комплектуючих до вогнепальної зброї (заготовки 
ударно-спускового механізму, стволи, пружини, рукоятки, гільзи, кулі) та понад 1000 набоїв (У Києві викри-
ли угрупування торговців зброєю, 2020).

Зробити висновок про суспільну небезпеку кримінального правопорушення та умови які сприяли його 
вчиненню допоможе встановлення способу вчинення такого кримінального правопорушення. Визначивши 
спосіб вчинення кримінального правопорушення допоможе встановити подію кримінального правопору-
шення, осіб, що брали у цьому участь, матеріальний збиток, розмір неправомірної вигоди, канали придбання 
і збуту матеріальних цінностей, зброї тощо. Також, дізнавшись яким способом було вчинене кримінальне 
правопорушення, можна визначити напрям і заходи пошуку слідів злочинної діяльності (організація пошу-
кової роботи, висунення версій, планування тощо) (Нор В.Т., 1978, p. 72).

До структури способу кримінального правопорушення можна віднести: способи готування; способи вчи-
нення злочинного діяння; способи маскування (приховування).

Проведеним анкетуванням працівників оперативних підрозділів Національної поліції України та за допо-
могою узагальнення судової практики було встановлено, що членами злочинних об’єднань у 91 % випадках 
проводили заходи по підготовці до вчинення незаконного обігу зброї. Такі заходи проявлялися у: накопичення 
даних про вогнепальну зброю; утворення злочинного об’єднання; обрання способів конспірації; підбирання 
знарядь вчинення кримінального правопорушення; приведення вогнепальної зброї в якісний стан для подаль-
шого використання (зберігання, реалізації); пошуку осередку надходження вогнепальної зброї; підшукування 
та пристосування місць для незаконного збуту (зберігання, придбання, виготовлення); визначенні найбільш 
ефективного способу розрахунку за збут вогнепальної зброї; виборі надійного способу зберігання, переда-
чі, носіння, збуту, придбання вогнепальної зброї; пошуку продавців, покупців, посередників; забезпеченні 
ефективної діяльності злочинного об’єднання, ціллю якої є з отримання великих прибутків; окреслення місця 
зустрічей із продавцями (покупцями) (Єдиний державний реєстр судових рішень, 2015-2020).

На нашу думку, важливим заходом щодо підготовки до вчинення досліджуваних нами кримінальних пра-
вопорушень є обрання способів конспірації кримінальної діяльності злочинного об’єднання. До них можна 
віднести: а) використання засобів, які приховують обличчя в момент вчинення кримінального правопору-
шення (балаклави, шапки з прорізами для очей, дитячі та медичні маски, шарфи тощо); б) придумуван-
ня та застосування особливих сигналів, знаків, домовлених виразів і слів для замаскування розмов членів 
злочинного об’єднання під час вчинення кримінального правопорушення; в) використанням спеціального 
одягу (одяг працівників підприємств, які займаються постачанням населенню газу, електроенергії, води, 
підприємств, що забезпечують інтернетом та кабельним телебаченням, формений одяг працівників поліції 
й військова форма); г) підшукування та вирішення питання одним із учасників злочинного об’єднання з осо-
бами щодо здійснення ним перевезення, перенесення, транспортування, пересилання, зберігання до часу 
збуту та збуту вогнепальної зброї, не розказуючи при цьому таким особам інформацію про існування зло-
чинного об’єднання тощо (Єдиний державний реєстр судових рішень, 2015-2020).

Безпосереднє вчинення незаконного обігу вогнепальної зброї, що вчиняється організованою злочинніс-
тю, здійснюється такими типовими способами: 1) придбання шляхом: привласнення під час розкопок в міс-
цях ведення бойових дій (ВВВ, бойові дії на Сході); вимагання; заволодіння шляхом шахрайства; купівля 
по підроблених документах; розкрадання вогнепальної зброї зі ЗСУ, МВС, СБУ, воєнізованої охорони; роз-
крадання вогнепальної зброї та окремих складових і механізмів зі збройових заводів; купівля на «чорному» 
ринку»; купівля через Інтернет; придбання макетів, не боєздатних зразків, основних частин з майбутнім 
ремонтом чи переробкою; законне придбання нарізної, гладкоствольної спортивної або мисливської зброї 
з метою передачі в руки злочинній організації; кустарне виготовлення вогнепальної зброї; заволодіння шля-
хом зловживання службовим становищем тощо; 2) учасники злочинних організацій зберігають вогнепаль-
ну зброю у наперед встановлених місцях, а саме: орендованих гаражних боксах (кооперативах); при собі; 
покинутих об’єктах; у третіх осіб; за місцем проживання членів злочинних об’єднань; за місцем роботи 
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учасників злочинних об’єднань; схованці; транспортному засобі та ін.; 3) транспортування (переміщення, 
доставка) вогнепальної зброї або її основних частин до місця збуту чи зберігання відбувається за попере-
дньо складеним маршрутом та з повідомленням співучасників злочинного об’єднання про початок таких 
дій, і здійснюється: транспортним засобом; особисто при собі; поштовими відправленнями (укрпошта, Нова 
пошта тощо); у складових транспортного засобу (порожнини дверей, багажника тощо); попутним відправ-
ленням; різноманітними керованими пристроями (дрони, машини на пульт тощо); інше; 4) збут вогнепальної 
зброї здійснюється шляхом: а) передавання частин вогнепальної зброї у декілька стадій, у різних місцях, різ-
ними учасниками злочинної організації; б) для виявлення та усунення негативних факторів щодо вчинення 
кримінального правопорушення та здійснення ефективного прикриття, вогнепальна зброя (основні частини, 
механізми) може передаватися учасниками злочинного об’єднання замовнику декількома епізодами та про-
тягом якогось проміжку часу між епізодами їх передачі; в) «закладка» у встановленому місці домовленої 
з покупцем вогнепальної зброї (основних частин, механізмів), яку він має забрати після оплати; г) передача 
вогнепальної зброї покупцеві при особистій зустрічі, після виконання ним усіх зобов’язань щодо оплати; 
ґ) керованими на відстані чи некерованими пристроями; д) поштового або кур’єрського відправлення за під-
робленими документами (Єдиний державний реєстр судових рішень, 2015-2020).

До типових способів приховування незаконного обігу вогнепальної зброї, що вчиняється організованою 
злочинністю можна віднести: 1) використання заходів щодо попередження розкриття функціонування зло-
чинного об’єднання, такими є: знищення доказів; забезпечення безпеки під час вчинення протиправних 
дій; страхування учасниками організованої злочинності кожної події злочинної діяльності; підкуп осіб, які 
повірені виконувати функції держави, використання корупційних зв’язків; застосування підкупу, шантажу, 
залякування, «брудних» матеріалів; вплив на очевидців, свідків, на учасників злочинного об’єднання, які 
можуть бути свідками по кримінальних провадженнях, здійснення дій по їх фізичному знищенню; 2) укрит-
тя вогнепальної зброї в місцях, які спеціально зроблені для замаскованого зберігання; 3) приховування або 
знищення слідів, може проявлятися у: ліквідації одягу, в якому злочинці вчиняли кримінальне правопору-
шення (балаклави, маски, рукавички, взуття); грошовому обміні на валюту іншої держави на інші купюри; 
підроблені зразків зброї та її частин, документів, схованок, знищенні засобів маскування, залишків матері-
алів, з яких виготовлялась або ремонтувалась зброя, видалення інтернет-сайтів та ін. (Єдиний державний 
реєстр судових рішень, 2015-2020).

Особа злочинця – це поняття, яке відображає соціальну значимість особистості; складна сукупність, яка 
характеризує властивості, зв’язки, відносини, ознаки, духовний і моральний світ людини у взаємодії з соці-
альними життєвими умовами, що якимось чином відображалися на процесі вчинення і приховування кримі-
нального правопорушення (Кудрявцев В.Н., Миньковский Г.М., Сахаров А.Б., 1975, p. 21).

Сучасна структура кримінального світу України включає в себе кілька типів злочинних формувань, що 
здійснюють незаконний обіг вогнепальної зброї. Їх умовно можна поділити так: нижчий, у який входять 
найбільш поширені кримінальні формування – злочинні угруповання, в тому числі за типом бандитських, 
чисельністю від двох до двадцяти-тридцяти осіб, що діють на місцевому рівні (один або кілька адміністратив-
них районів міста, області або невеликі міста). Характерним для особистості учасників злочинних структур 
загальнокримінальної спрямованості є значущість частки рецидивістів у їх складі. За вибірковими даними, до 
20% з них становлять особи, відомі в злочинному середовищі як лідери, а кожен третій неодноразово раніше 
судимий (Миньковский Г.М., Комиссаров Б.Ц. и др., 1990, p. 50). Такий тип організованої злочинності також 
можна назвати «забезпечувальний». Учасники таких злочинних формувань займаються розробкою прийомів 
та методів підготовки та вчинення незаконного обігу вогнепальної зброї, пошуком каналів легалізації коштів 
злочинного об’єднання, контролюють за дотриманням членами таких формувань дисципліни, підбирають кан-
дидатів у злочинне об’єднання, забезпечують внутрішню та зовнішню безпеку злочинного об’єднання тощо. 
Як зазначалось вище, такі функції, здебільшого, здійснюють раніше судимі особи, оскільки вони орієнтуються 
у методах роботи правоохоронних органів; середній, який представляє собою злочинні формування першого 
типу в співіснуванні з комерційними структурами (як правило, здійснюють основну діяльність або на якійсь 
конкретній території: місто типу «мегаполіс», область або в якійсь галузі кримінальної сфери, кримінально-
комерційній діяльності, наприклад, у сфері незаконного обігу зброї); вищий, поєднуючий злочинні структури 
першого і другого типу, кримінальна сукупність яких іменується злочинним співтовариством (діють у декіль-
кох регіонах, а також в масштабі України, країнах ближнього і далекого зарубіжжя, поєднуючи в собі ті чи 
інші ознаки злочинних організацій). До такого типу слід віднести міжрегіональні злочинні організації, в тому 
числі етнічні (Гуров А.И., 1990, p. 208) При цьому основною сферою їх діяльності є незаконний бізнес на зброї, 
а насильство застосовується у відношенні конкурентів, членів об’єднання, підозрюваних у «зраді», рідше – 
у відношенні сторонніх осіб, які не виконують вимоги об’єднання. Злочинні спільноти прагнуть до тривалого 
існування, до встановлення монополії на той чи інший вид злочинної діяльності (наприклад, торгівля зброєю) 
на певній території. Тому в діяльності злочинних співтовариств чимале місце займає організаційна робота.  
Це і вербування нових членів; включення різних груп у свій склад; підтримка дисципліни, конспірації, корум-
пованих зв’язків (Устинов Б.С., 1993, p. 21).

Дослідження проведене В. Разінкіним дає можливість скласти портрет такої категорії координаторів орга-
нізованої злочинної діяльності у сфері незаконного обігу зброї як «злодії в законі»: більшість «злодіїв» самі, 
безпосередньо кримінальних правопорушень не вчиняють: вони як правило, або організатори, або ідейні 
натхненники осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення; частина «злодіїв» з найбільш елітної групи 
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особливо небезпечних лідерів кримінального середовища відкрито в злочинному світі такими не оголошу-
ються і відомі досить вузькому колу осіб «злодійської» касти. Це відповідає тенденції не тільки подальшого 
зміцнення нелегальної життєдіяльності кримінального співтовариства, але і подальшого просування таких 
осіб у вищі сфери влади; останнім часом «злодії» намагаються уникати нанесення великої кількості татую-
вань, так як серед еліти злочинного світу це вважається не зовсім престижним (Овчинский В.С., Эминов В.Е., 
Яблоков Н.П., 1996, p. 145); 87,3% цих лідерів – у віці 30-45 років, тобто відносяться до соціально активної 
частини населення. Це, як правило, житейськи зрілі люди, які мають достатній злочинний досвід. Кожен 
дев’ятий «злодій» – особливо небезпечний рецидивіст. Максимальний їх вік – 50-55 років, значно рідше – 
60 і більше. Разом з тим, серед «злодіїв» є суб’єкти, яким 22-25 років, що в основному для них не харак-
терно (Єдиний державний реєстр судових рішень, 2015-2020); лідери такого типу – своєрідні генератори 
злочинних ідей і поглядів. Вони винахідливі і витончені, комуніабельні, товариські і вміють встановлювати 
контакти. В останні роки демонструють свою релігійність. Під маскою порядності «злодії» далеко не завжди 
справедливі, як правило, брехливі, мстиві, жорстокі. Близько 80% цих осіб схильні до наркоманії; з початку 
90-х років окремі «злодії» увійшли в легальний бізнес, причому робили це через підставних осіб зі свого 
оточення. В даний час найбільш авторитетні «злодії», як правило, є кримінальними ділками. Поряд з цим, 
частина лідерів такого типу займається політикою (Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П., 1996, p. 145).

Проаналізувавши дані вироків суду, кримінальних проваджень, і статистичних звітів Генеральної про-
куратури України про учасників організованої злочинності, які вчинили кримінальні правопорушення, 
пов’язані з незаконним обігом зброї, а також про результати боротьби з злочинними організаціями та орга-
нізованими групами за 2015-2020 рр., можна зробити такі висновки: а) чисельність учасників злочинних 
об’єднань складає: 3 особи (61 %), від 4-х до 10-ти осіб – 37 %, більше 10 осіб – 2 %; б) вік членів злочинних 
об’єднань: до 18 років – 2 %, 18-28 років – 24 %, 29-39 років – 29 %, 40-54 роки – 36 %, 55 років і більше – 
9 %; в) здебільшого існування злочинних об’єднань, які займались незаконним обігом вогнепальної зброї 
тривало до одного року (89 %); г) під час свого існування, злочинні об’єднання (69 %) вчиняють в середньо-
му 5-9 кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї; ґ) учасниками 
злочинних організацій у 99 % випадках – чоловіки; д) на час вчинення кримінального правопорушення 
65 % учасників злочинних об’єднань мають неповну загальну середню або базову загальну освіту; е) раніше 
судимими в таких злочинних організаціях – 31%; є) працездатні, які не навчаються та не працюють – 92 % 
(Єдиний державний реєстр судових рішень, 2015-2020).

В зв’язку із великою кількістю способів незаконного обігу вогнепальної зброї, що вчиняється організова-
ною злочинністю, виникають умови для появи слідів на стадіях підготовки, вчинення та приховування слідів 
даного кримінального правопорушення. Тому в такому випадку важливо детально досліджувати наступні 
питання: коли було створене злочинне об’єднання; скільки часу діяло; чисельність учасників; які відносини 
склались між учасниками (розподіл ролей тощо); число епізодів злочинної діяльності; планування злочин-
ної діяльності тощо.

Здійснивши аналіз матеріалів кримінальних проваджень та проведення особистих бесід з працівниками 
правоохоронних органів, можемо запропонувати такі типові сліди незаконного обігу вогнепальної зброї, 
що вчиняється організованою злочинністю: вогнепальна зброя; ємності для зберігання і перевезення зброї 
і боєприпасів; окремі частини вогнепальної зброї; сліди рук та ніг (взуття); пакувальні матеріали; сліди 
транспортних засобів; сліди знарядь злому; сліди ушкоджень навколишніх предметів (дверей, дерев, стель, 
стін та ін.); сліди застосування вогнепальної зброї (кулі, гільзи); документи (товарно-транспортні наклад-
ні, їхні підробки, фіктивні договори, доручення, посвідчення для отримання чи оформлення посилок, реє-
страції, гарантійні листи, документи на зброю, картки складського обліку); мобільні телефони; схованки, 
а саме місця, звідки відбувалися Інтернет-трансляції; комп’ютерна техніка; платіжні доручення, банківські 
рахунки, грошові кошти, картки; записи відеоспостережень, аудіозаписи; сліди біологічного походження; 
порох, кіптява, ґрунт; запахові сліди; - сліди-мікрочастинки; - збройне мастило; залишені об’єкти; сліди-
відображення: у свідомості потерпілих; очевидців; свідків; підозрюваних; сліди-відображення у свідо-
мості осіб, які були залучені до конфіденційного співробітництва та проведення інших НСРД; сліди-відо-
браження у свідомості учасників злочинних об’єднань та осіб, які причетні до їх протиправної діяльності  
(Єдиний державний реєстр судових рішень, 2015-2020).

Звертаємо увагу, що сліди можуть бути залишені злочинцями не тільки на місці вчинення криміналь-
ного правопорушення, а й за його межами, недалеко від нього, в місцях, де легко сховати або викинути 
непотрібні предмети, які були забрані злочинцями при вчиненні кримінального правопорушення. На таких 
викинутих об’єктах можуть бути залишені сліди пальців рук підозрюваних, волосся, біологічні об’єкти  
(Шепітько В.Ю., 2019, p. 256).

Висновки. Важливим чинником для ефективної організації протидії незаконному обігу зброї, що вчи-
няється організованою злочинністю є знання оперативними працівниками Нацполіції ОРХ протиправних 
діянь у цій сфері.

За допомогою ОРХ кримінальних правопорушень можливо відобразити основні риси певних злочинних 
дій, особливості негласного застосування сил і засобів оперативно-розшукової діяльності, що сприятиме 
успішному попередженню та розкриттю кримінальних правопорушень. Вивчення ОРХ кримінальних право-
порушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї, що вчиняється організованою злочинністю допоможе надати 
необхідні теоретичні основи для підвищення ефективності протидії таким кримінальним правопорушенням.
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Щодо учасників організованих злочинних структур, які займаються незаконним обігом зброї, то важливо 
зауважити, що вони мають високий ступінь суспільної небезпеки. А таємничість внутрішніх організаційних 
процесів, підкріплених розвиненою багатоступеневою ієрархічною структурою підпорядкування, наявність 
суворо дотримуваних неписаних «законів» та традицій у поєднанні із здійсненням контррозвідувальних 
прийомів, створюють серйозні перешкоди для проведення стосовно учасників формувань профілактичних 
і спеціальних заходів по їх роз’єднанню, виявлення та залучення до кримінальної відповідальності конкрет-
них осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень.
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Adnotacja. W artykule polityka państwa w zakresie zapobiegania przemocy domowej została zbadana jako przedmiot 
wiedzy naukowej i na podstawie wyjaśnienia genezy jej treści podano autorską definicję takiego pojęcia. Biorąc pod uwagę 
autorską definicję polityki publicznej w zakresie zapobiegania przemocy domowej, wyróżniono charakterystyczne znaki dla 
polityki publicznej w zakresie zapobiegania przemocy domowej, jako odmiany polityki publicznej: 1) jest to działalność 
upoważnionych organów administracji publicznej, która przejawia się w formie podejmowania aktywnych działań, 
mających na celu przede wszystkim zapewnienie niedopuszczenia i zapobiegania przemocy domowej; 2) takie działania są 
wykonywane jako przez upoważnione organy władzy państwowej jak i jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie 
ich kompetencji i specyfiki ich działalności; 3) określona działalność ma cel; 4) określona działalność ma charakter planowy 
(programowy); 5) ma charakter systematyczny; 6) ma charakter systemowy; 7) ma charakter kompleksowy.

Słowa kluczowe: polityka publiczna, zapobieganie przemocy domowej, przemoc domowa.
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Abstract. In the article the state policy in the field of prevention of domestic violence is investigated as an object 
of scientific knowledge and on the basis of the explanation of the genesis of its content the author’s definition of such concept 
is given. Given the author’s definition of state policy in the field of prevention of domestic violence, the characteristic 
features of state policy in the field of prevention of domestic violence as a kind of public policy: 1) is the activity 
of authorized public administration bodies, which manifests itself in the form of active first of all to ensure the prevention 
and prevention of domestic violence; 2) such activities are carried out by both authorized state authorities and local 
self-government bodies, based on their competence and the specifics of their activities; 3) the specified activity has 
the purpose; 4) the specified activity has planned (program) character; 5) has a planned nature; 6) has a systemic nature; 
7) has a complex character.
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Анотація. У статті державна політика у сфері запобігання домашньому насильству досліджена як об’єкт науко-
вого пізнання, та на підставі пояснення генезису її змісту надано авторське визначення такому поняттю. З огляду на 
авторське визначення державної політики у сфері запобігання домашньому насильству виділено характерні ознаки 
для державної політики у сфері запобігання домашньому насильству як різновиду державної політики: 1) це діяль-
ність уповноважених органів публічного адміністрування, яка проявляється у формі вчинення активних дій, що 
спрямовані насамперед на забезпечення недопущення та профілактики вчинення домашнього насильства; 2) таку 
діяльність здійснюють як уповноваженні органи державної влади, так і органи місцевого самоврядування, виходячи 
з їх компетенції та специфіки їхньої діяльності; 3) вказана діяльність має мету; 4) вказана діяльність має плановий 
(програмний) характер; 5) має планомірний характер; 6) має системний характер; 7) має комплексний характер.

Ключові слова: державна політика, запобігання домашньому насильству, домашнє насильство.

Вступ. Проведення реформ в Україні відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» потребувало 
змін насамперед у правосвідомості суспільства. Вказана стратегія мала на меті розвиток демократичних засад 
у різних сферах суспільних відносин. Передбачений комплекс заходів щодо попередження та протидії домашньо-
му насильству повинен був сприяти нормальному розвитку гармонійних сімейних відносин і надалі забезпечити 
їх. Адже сім’я та суспільство в цілому, які захищені від насильства, є основою правової та демократичної держа-
ви. Однак на нинішньому етапі розвитку України як правової та демократичної держави проблематика домаш-
нього насильства, на жаль, все-таки залишається досить суттєвою проблемою. Справедливим буде зауважити, що 
проблема домашнього насильства надзвичайно гостро стоїть не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Окремим питанням запобігання домашньому насильству приділялась увага в наукових дослідженнях 
Н.В. Аніщук, А.А. Вознюк, Б.М. Головкіна, К.А. Гурковської, М.Г. Заславської, І.М. Доляновської, О.О. Дудо-
рова, В.О. Іващенко, О.М. Ільяшенко, Н.І. Лесяк, Л.М. Сукмановської, К.М. Плутицької, Ю.В. Петрушенка, 
О.М. Ткаленка, М.І. Хавронюка, С.В. Якімова, Т.В. Циганчук та інших, однак дослідження поняття та ознак 
державної політики у сфері запобігання домашньому насильству проводилося фрагментарно.

Метою статті є визначення поняття та ознак державної політики у сфері запобігання домашньому 
насильству.

Основна частина. За даними Національної поліції України за 2019 рік, кількість звернень щодо вчинен-
ня домашнього насильства склало близько 140 тисяч, із них близько 3 000 було отримано від дітей. За цей 
же період було складено близько 106 тисяч протоколів за вчинення адміністративного правопорушення за 
статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Водночас слід зауважи-
ти, що у 2019 році було винесено 15 878 тимчасових заборонних приписів, із них чоловіки –15 259, жінки – 
616) (Monitoring the situation of the justice system’s response to domestic violence and gender-based violence, 2019).

Наведена статистика з урахуванням загальної кількості звернень щодо вчинення домашнього насильства 
у 2019 році видається дивною, адже у випадку несвоєчасного застосування термінового заборонного при-
пису щодо особи-кривдника прояви домашнього насильства щодо потерпілої особи можуть повторюватися 
ще за умови й того, що кривдник буде роздратований фактом виклику працівників правоохоронного органу.

Однак вищевказана ситуація частково зумовлена тим, що за даними дослідження, проведеного Фондом 
народонаселення ООН, організацією «Ла Страда Україна» й Женевським центром демократичного контролю 
за збройними силами у 2019 році, 38% суддів і 39% прокурорів вважають домашнє насильство «приватною 
справою». Так, 59% правоохоронців вважають більшість повідомлень про домашнє насильство неправдиви-
ми. До 84% поліцейських ставлять у пріоритет примирення, а не покарання (For domestic violence – behind 
bars: How Ukraine and the world fight domestic abuse, 2019).

За словами заступниці Міністра внутрішніх справ України К.В. Павліченко, за 9 місяців 2020 року право-
охоронці зареєстрували 157, 8 тисяч заяв і повідомлень щодо домашнього насильства. За вказаний період 
поліція склала 102, 9 тисяч адміністративних протоколів за статтею 173-2 КУпАП (вчинення домашньо-
го насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідо-
млення про місце свого тимчасового перебування) (Since the beginning of the year, the police have issued 
34,000 injunctions against domestic abusers, 2020).

Разом із тим слід відзначити, що державна політика України поступово стає на шлях боротьби з проява-
ми домашнього насильства й уже натепер є деякі позитивні результати запроваджених заходів. Так, завдя-
ки вдосконаленню національного механізму міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству кількість звернень до державних органів із приводу вчинення домашнього насильства 
у 2020 році зросла. Вказане свідчить про позитивну тенденцію розуміння факту порушення прав і зростання 
рівня довіри до органів державної влади.
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Найбільше заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству проведено в Запорізькій (486), 
Одеській (425), Луганській (330) областях і м. Києві (362). Найбільша кількість осіб, спрямованих на прохо-
дження програм для кривдників, у Хмельницькій (77), Миколаївській (26), Львівській і Луганській областях 
(22 осіб відповідно) (Presidential Decree “On urgent measures to prevent and combat domestic violence, gender-
based violence, protection of the rights of victims of such violence” was signed, 2020).

Уперше запрацювала державна гаряча лінія для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей. Ухвалено відповідну постанову щодо 
підвищення ефективності роботи зі зверненнями й повідомленнями про / від осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей або про 
загрозу вчинення такого насильства. Визначено порядок опрацювання звернень від постраждалих осіб. Пра-
цює єдиний короткий номер «гарячої лінії» 15-47 з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі й насильству стосовно дітей (станом на 01 вересня 
2020 року надійшло 6 727 звернень) (Presidential Decree “On urgent measures to prevent and combat domestic 
violence, gender-based violence, protection of the rights of victims of such violence” was signed, 2020).

Однак очевидно, що успішність запобігання домашньому насильству як суспільно-шкідливому явищу 
залежить насамперед від комплексності проведення заходів такої протидії, які будуть спрямовані на вчинен-
ня активних дій у всіх напрямах суспільного життя з метою формування негативного стереотипу й нетер-
пимості до явища домашнього насильства. Тобто в такому контексті йдеться про запровадження державної 
політики у сфері запобігання домашньому насильству. Проте для проведення дослідження заходів, реалі-
зованих державою щодо протидії проявам домашнього насильства, а також надання оцінки таким заходам 
необхідно всебічне дослідження державної політики у сфері запобігання домашньому насильству як об’єкта 
наукового пізнання, встановлення його поняття та ознак, а також пояснення генезису її змісту.

В одному із соціологічних словників політику визначено як сферу відносин між класами, пов’язану 
з боротьбою за владу в державі, з визначенням форм, завдань, змісту діяльності держави (Hvishiani, 1988: 
236). У більш сучасному політологічному словнику відбивається дещо інше розуміння політики, згідно 
з яким це організаційна, регулятивна й контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється соціальна 
діяльність, спрямована головним чином на досягнення, утримання та реалізацію влади індивідами й соці-
альними групами для здійснення власних запитів і потреб (Horbatenko, 2004: 497–498).

У наукових дослідженнях вказана категорія також розглядається з позицій декількох наукових підходів. 
Так, І.О. Кресіна, А.С. Матвієнко, Н.М. Оніщенко, Є.В. Перегуда, О.В. Скрипнюк та інші науковці схаракте-
ризували державну політику як «систему цілеспрямованих заходів, які ставлять на меті розв’язання тих чи 
інших суспільних проблем, задоволення суспільних інтересів, забезпечення стабільності конституційного, 
економічного, правового ладу країни, <…> специфікою якої є те, що вона реалізовується через владні струк-
тури, які мають повноваження монопольного права держави на законний примус» (Kresina, 2006: 35).

Як відносно стабільну, організовану й цілеспрямовану діяльність / бездіяльність державних інституцій, 
здійснювану ними безпосередньо чи опосередковано щодо певної проблеми або сукупності проблем, яка 
впливає на життя суспільства, характеризує державну політику В.В. Тертичка. Так, науковець зазначає, що 
таке визначення державної політики передбачає те, що вона засновується на законі й має бути легітимною, 
у зв’язку із чим державна політика не постає виключно на власній волі й власному бажанні тих, хто нині 
наділений державно-владними повноваженнями. Навпаки, для того, щоб цей напрям діяльності держави 
мав системний і цілісний характер, необхідно від самого початку мати певний набір принципів і правил, 
що вказують на тип політичного режиму; спосіб організації державної влади; основні політичні інститу-
ти, наявність яких забезпечує нормальний розвиток державного механізму; базові цінності й завдання, що 
повинні реалізовуватися під час державного й суспільного розвитку. Ці правила мають бути зафіксовані на 
законодавчому рівні для того, щоб не виникало двозначних політичних інтерпретацій того, в який спосіб 
слід реалізовувати політику й на яких підставах (Tertychka, 2002: 82–83).

Водночас О.П. Дем’янчук зауважує, що термін «державна політика», як правило, означає наміри уряду 
вжити певних заходів загального характеру для розв’язання якихось значних державних завдань, тобто для 
здійснення державної влади (Demianchuk, 2000: 31).

Проте, на нашу думку, незалежно від термінології метою державної політики має бути задоволення  
інтересів суспільства в цілому, окремих суспільних груп та індивідуумів, розв’язання нагальних і перспек-
тивних проблем, забезпечення розвитку складників суспільної діяльності (економіки, політики, соціальної 
сфери тощо) й нації в цілому.

Узагальнення різних варіантів і підходів указує на можливість визначати формування (владними струк-
турами) державної політики як безперервний циклічний процес, котрий містить сукупність послідовних 
дій, взаємодію різних взаємопов’язаних елементів та інституцій із притаманними їм функціями й засобами 
досягнення кінцевих результатів (схвалення політики).

На наш погляд, найбільш вдалим до розуміння та розкриття сутності державної політики є діяльнісний 
підхід, де державна політика розглядається як специфічна діяльність органів публічного адміністрування, 
що здійснюється від імені й в інтересах держави й спрямована на реалізацію її функцій в окремій галузі 
суспільного життя та вирішення суспільного запиту, що існує. Адже насамперед указане явище пов’язане 
з вчиненням органами публічного адміністрування певного комплексу дій у певній галузі суспільних від-
носин, які спрямовані на реалізацію функцій держави. Слід також додати, що державна політика містить як 
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формування та постановку завдань і цілей щодо вчинення конкретних дій у певній галузі суспільного життя, 
що потребує регулювання, так і вчинення дій, спрямованих на їх реалізацію.

Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» № 2229-VIII від 07 грудня 
2017 року встановлено, що під поняттям «запобігання домашньому насильству» слід розуміти систему заходів, 
що здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, устано-
вами й організаціями, а також громадянами України, іноземцями й особами без громадянства, які перебувають 
в Україні на законних підставах, і спрямовані на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм, причин 
і наслідків домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки 
в приватних стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей, 
викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі й обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких 
звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються (On prevention and counteraction to domestic violence, 2017).

Поряд із цим в юридичній енциклопедії «запобігання» визначається як соціальна діяльність, що полягає 
в усуненні причин та умов злочинності, є різновидом соціального контролю та соціальної профілактики 
антигромадської поведінки, зокрема тієї, що виявляється у вчиненні злочинів (Shemshuchenko at all, 1998: 
513). На думку В.В. Голіни, А.Ф. Зелінського, О.М. Литвака, до поняття «запобігання» слід відносити всі 
заходи превентивного характеру (Lytvak, 2004: 61; Zelynskyi, 1996: 97; Holina, 2006: 206).

Разом із тим А.П. Закалюк зазначає, що запобігання – це різновид суспільної соціально-профілактичної 
діяльності, функціональний зміст і мета якої полягає в перешкоджанні дії детермінантів видів суспільно-
шкідливої поведінки та її проявів, передусім причин та умов останніх через обмеження, нейтралізацію, а за 
можливості – усунення їхньої дії (Zakaliuk, 2007: 324).

З урахуванням вищевикладеного вбачається, що значення терміну «запобігання», яке викладено в Законі 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», повністю збігається за своїм смисловим 
змістом із визначенням вказаного поняття, яке надано доктринальними працями, й за своєю суттю визначає 
саме розроблення системи взаємопов’язаних заходів у межах реалізації внутрішньої політики держави, що 
спрямовані на здійснення «превенції» домашньому насиллю, створення та пропагування стереотипу нетер-
пимості й неприйнятності домашнього насильства в сучасному світі.

Саме в меті проведення заходів, а також часу їх проведення полягає різниця в державних заходах, спрямо-
ваних на запобігання домашньому насильству, й заходах, спрямованих на протидію домашньому насильству.

Таким чином, можемо констатувати, що до заходів запобігання проявам домашнього насильства слід 
відносити всі заходи, які вчиняються органами державної влади, місцевого самоврядування, а також інши-
ми суб’єктами запобігання домашньому насильству, які спрямовані на усунення потенційної можливості 
вчинення домашнього насильства, а також проведення будь-яких заходів, спрямованих на підвищення рівня 
інформованості суспільства щодо явища домашнього насильства.

Висновки. Застосовуючи змістовний (діяльнісний) підхід до визначення поняття «державна політика 
у сфері запобігання домашньому насильству», пропонуємо під вказаним поняттям розуміти різновид вну-
трішньої політики держави, яка являє собою організовану й сплановану діяльність органів державної влади, 
а також їх уповноважених посадових осіб, спрямовану на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо 
форм, причин і наслідків домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення до насильницької 
моделі поведінки в приватних стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до 
постраждалих дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі й обов’язки жінок і чолові-
ків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються.

З огляду на надане авторське визначення можемо виділити характерні ознаки для державної політики 
у сфері запобігання домашньому насильству як різновиду державної політики: 1) це діяльність уповноваже-
них органів публічного адміністрування, яка проявляється у формі вчинення активних дій, що спрямовані 
насамперед на забезпечення недопущення та профілактики вчинення домашнього насильства; 2) таку діяль-
ність здійснюють як уповноваженні органи державної влади, так і органи місцевого самоврядування, виходя-
чи з їхньої компетенції та специфіки їхньої діяльності; 3) вказана діяльність має мету – профілактика й запо-
бігання вчинення домашнього насильства, а також формування негативного стереотипу в суспільстві щодо 
вказаного суспільного явища; 4) вказана діяльність має плановий (програмний) характер, тобто вчинення 
будь-яких дій органами публічного управління, спрямованих на запобігання вчиненню домашнього насиль-
ства, чітко зумовлено існуванням певного плану дій, затвердженого органами публічного адміністрування, 
та оформлюється нормативно у формі програм дій або стратегій на найближчі роки; 5) вказана діяльність 
має планомірний характер, тобто діяльність вчинюється поетапно (починаючи від вивчення проблематики 
домашнього насилля, підстав, що зумовлюють виникнення вказаного явища, й формування певного плану 
подальших дій, закінчуючи вчиненням вказаних дій, спрямованих на реалізацію побудованого й затвердже-
ного плану (програми, стратегії); 6) вказана діяльність має системний характер, тобто реалізація запобігання 
вчиненню домашнього насильства не покладається на конкретний орган державної влади, а розподіляється 
між органами так, щоб кожний конкретний орган державної влади або місцевого самоврядування виконував 
притаманні йому дії, однак такі дії завжди спрямовані на досягнення певної цілі – запобіганню домашньому 
насильству; 7) вказана діяльність має комплексний характер, тобто здійснюється одразу в декількох напря-
мах, а саме: вплив на причини виникнення домашнього насильства, формування негативного стереотипу 
в суспільства щодо явища домашнього насильства, підвищення правової обізнаності суспільства, а також 
прав і свобод, в тому числі щодо статусу в середині родини.
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Adnotacja. W artykule dokonano naukowej analizy stanowisk naukowców w zakresie zrozumienia publicznej 
kontroli działań organów ścigania w ogóle, a w szczególności podmiotów sektora bezpieczeństwa i obrony. 
Udowodniono, że kontrola publiczna nad działalnością Państwowej Służby Granicznej Ukrainy jako podmiotu 
sektora bezpieczeństwa i obrony jest działalnością obywateli i ich stowarzyszeń w zakresie kontroli przestrzegania 
norm prawa Ukrainy, w odpowiednich kompetencjach oraz przestrzegania praw i wolności człowieka przez 
Państwową Służbę graniczną Ukrainy podczas realizacji powierzonych jej zadań. Należy zauważyć, że procedury 
sprawowania kontroli społecznej nad działalnością Państwowej Służby Granicznej Ukrainy jako podmiotu sektora 
bezpieczeństwa i obrony – to uregulowane w przepisach prawa procedury działania, mające na celu osiągnięcie 
określonego celu. Okazało się, że procedury sprawowania kontroli społecznej nad działalnością Państwowej Służby 
Granicznej Ukrainy jako podmiotu sektora bezpieczeństwa i obrony są obecnie ustalone przez Regulamin w sprawie 
Rady Społecznej w Administracji Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Przegląd obowiązującego ustawodawstwa 
w tym zakresie pozwolił dojść do wniosku, że ustawodawstwo Ukrainy dotyczące działalności Państwowej Służby 
Granicznej Ukrainy wymaga aktualizacji w części dotyczącej kontroli i nadzoru nad działalnością Państwowej 
Służby Granicznej Ukrainy, w szczególności poprzez uzupełnienie jej przepisami, dotyczącymi uregulowania 
procedury (mechanizmu) kontroli publicznej.

Słowa kluczowe: kontrola publiczna, organy ścigania, sektor bezpieczeństwa i obrony, Państwowa Służba Graniczna 
Ukrainy.
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Abstract. The article provides a scientific analysis of the positions of scientists on the understanding of public 
control over the activities of law enforcement agencies in general and in particular for the subjects of the security 
and defense sector. It is proved that public control over the activities of the State Border Guard Service of Ukraine 
as a subject of the security and defense sector is the activity of citizens of Ukraine and their associations to monitor 
compliance with Ukrainian legislation, relevant powers and human rights and freedoms by the State Border Guard 
Service of Ukraine, tasks assigned to it. It is emphasized that the procedures for public control over the activities 
of the State Border Guard Service of Ukraine as a subject of the security and defense sector is a procedure regulated 
by law, aimed at achieving a certain goal. It was found that the procedures for public control over the activities 
of the State Border Guard Service of Ukraine as a subject of the security and defense sector are currently enshrined 
in the Regulations on the Public Council under the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine. The 
analysis of the current legislation in this area allowed us to conclude that the legislation of Ukraine on the activities 
of the State Border Guard Service of Ukraine needs to be updated in terms of control and supervision of the State 
Border Guard Service of Ukraine, in particular, by supplementing it with rules on procedure (mechanism) exercising 
public control.

Key words: public control, law enforcement agencies, security and defense sector, State Border Guard Service 
of Ukraine.
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Анотація. У статті здійснено науковий аналіз позицій вчених щодо розуміння громадського контролю за 
діяльністю правоохоронних органів в цілому та зокрема за субʼєктами забезпечення сектору безпеки і оборони. 
Доведено, що громадський контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України як суб’єкта сектору 
безпеки і оборони являє собою діяльність громадян України та їх обʼєднань із контролю за виконанням норм зако-
нодавства України, відповідних повноважень та дотриманням прав і свобод людини Державною прикордонною 
службою України під час здійснення покладених на неї завдань. Наголошено, що процедури здійснення громад-
ського контролю за діяльністю Державної прикордонної служби України як субʼєкта сектору безпеки і оборони – 
це врегульований нормами законодавства порядок дій, спрямований на досягнення певної мети. З’ясовано, що 
процедури здійснення громадського контролю за діяльністю Державної прикордонної служби України як суб’єкта 
сектору безпеки і оборони наразі закріплено Положенням про Громадську раду при Адміністрації Державної при-
кордонної служби України. Аналіз чинного законодавства у цій сфері дозволив дійти висновку, що законодавство 
України про діяльність Державної прикордонної служби України потребує оновлення в частині, що стосується 
контролю і нагляду за діяльністю Державної прикордонної служби України, зокрема, шляхом доповнення його 
нормами, що стосуються урегулювання процедури (механізму) здійснення громадського контролю.

Ключові слова: громадський контроль, правоохоронні органи, сектор безпеки і оборони, Державна прикор-
донна служба України.

Вступ. Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства є однією з основних 
засад ефективного державного управління. Громадський контроль сьогодні являє собою невіддільну части-
ну владно-громадських відносин, а його розвиток це важливий чинник у механізмі розбудови демократичної 
держави. Варто зазначити, що основним завданням Державної прикордонної служби України є забезпечення 
недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній 
(морській) економічній зоні, а одним з основних принципів діяльності Державної прикордонної служби 
України є саме відкритість для демократичного цивільного контролю (About the State Border Guard Service 
of Ukraine, 2003).

Основні засади демократичного цивільного контролю визначені Законом України «Про Національну без-
пеку України», зокрема, надано визначення цього поняття як комплексу здійснюваних відповідно до Кон-
ституції і законів України правових, організаційних, інформаційних, кадрових та інших заходів для забезпе-
чення верховенства права, законності, підзвітності, прозорості органів сектору безпеки і оборони та інших 
органів, діяльність яких повʼязана з обмеженням у визначених законом випадках прав і свобод людини, 
сприяння їх ефективній діяльності й виконанню покладених на них функцій, зміцненню національної без-
пеки України. Також у преамбулі закону наголошується на тому, що цим законом, зокрема, визначаються 
та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, визнача-
ється система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджу-
ється всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий 
спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони  
(On the National Security of Ukraine, 2018).

Варто зазначити, що в законодавстві визначено, що система цивільного контролю складається з контр-
олю, що здійснюється Президентом України; Верховною Радою України; Радою національної безпеки 
і оборони України; Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого само- 
врядування; судового контролю та громадського нагляду.

Однак стратегічних документах нашої держави наголошується, що громадянське суспільство повинно 
відігравати ключову роль у здійсненні громадського контролю за діяльністю органів публічної адміністрації 
з метою підвищення рівня забезпеченості національних інтересів і безпеки та у відповідних сферах захисту 
державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

У цьому контексті дослідження потребує поняття та нормативно закріплений порядок здійснення саме 
громадського контролю за діяльністю Державної прикордонної служби України.

Основна частина. Проблематика громадського контролю за діяльність правоохоронних органів у межах 
науки адміністративного права представлена у працях таких учених як: В.Б. Аверʼянов, О.Ф. Андрійко, 
О.М. Бандурка, В.М. Бевзенко, О.І. Безпалова, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, С.Ф. Денисюк, О.В. Джафарова, 
О.Ю. Дрозд, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.І. Миколенко, Р.В. Миронюк, О.М. Музичук, 
В.Я. Настюк, В.В. Сокуренко, М.М. Тищенко, С.О. Шатрава та інших дослідників. Особливості громадсько-
го контролю у сфері охорони державного кордону стали предметом окремих наукових досліджень таких  
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вчених як Л.М. Артюшин, О.В. Боровик, О.Б. Ганьба, А.М. Долгополов, В.В. Залож, В.Л. Зьолка, М.О. Король, 
І.П. Кушнір, А.С. Сіцінський, М.О. Сліпченко та ін.

Мета статті полягає в аналізі наукових позицій вчених щодо розуміння громадського контролю за діяль-
ністю правоохоронних органів в цілому, та зокрема за діяльністю Державної прикордонної служби України 
як субʼєкта сектору безпеки й оборони, виробити його поняття та запропонувати законодавче закріплення 
процедури його здійснення.

Переходячи до зʼясування змісту поняття громадського контролю за діяльністю Державної прикордонної 
служби України як субʼєкта сектору безпеки і оборони маємо розглянути існуючі наукові погляди на визна-
чення поняття «громадського контролю».

Насамперед маємо зазначити, що в Енциклопедії державного управління визначається, що громадський 
контроль (від англ. civil control) – це громадська оцінка ступеня виконання органами влади та іншими під-
контрольними обʼєктами їх соціальних завдань, дотримання певних соціальних норм (Encyclopedia of Public 
Administration, 2011: 113).

Наприклад, Л.В. Гапоненко вважає громадський контроль за діяльність органів виконавчої влади функ-
цією громадянського суспільства, яка полягає у запобіганні порушенням, перевірці та оцінці виконання 
підконтрольними обʼєктами завдань держави та в інших не заборонених законодавством формах з метою 
розвитку громадянського суспільства, захисту прав і свобод людини і громадянина, забезпечення закон-
ності та ефективності в діяльності органів виконавчої влади (Haponenko, 2015: 44). На думку Т.В. Чехо-
вич, категорія «громадський контроль» є абстрактною і контролем у значенні управлінської діяльності не 
є. Вона означає всю можливу діяльність, яка дозволяє громадянам отримувати інформацію, відстежувати 
рішення субʼєктів публічної влади, спостерігати за їхньою діяльністю та надавати пропозиції, рекомендації 
і зауваження до неї. На її думку громадський контроль є альтернативною назвою участі громадян в управ-
лінні державними справами (Chekhovych, 2019: 4). О.Г. Пухкал щодо цього зазначає, що громадський контр-
оль є комплексом різних заходів, які здійснюють громадяни, інститути громадського суспільства із спо-
стереження та перевірки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою 
примусу влади до виконання норм законів, відповідального та компетентного виконання своїх обовʼязків  
(Pukhkal, 2010: 57). І.О. Сквірський пропонує під громадським контролем розуміти спостереження громад-
ськості за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадовими особа-
ми, а також за недержавними організаціями та іншими субʼєктами під час здійснення ними владних управ-
лінських функцій, в тому числі і у випадку виконання ними делегованих владних повноважень, яке має 
своєю метою забезпечення законності та дисципліни у сфері публічного управління (Skvirskyi, 2016: 24).

Щодо громадського контролю службових правовідносин у сфері національної безпеки України, слід від-
мітити, що на думку В.М. Столбового – це різновид контролю, система відносин громадянського суспіль-
ства з державою, яка ґрунтується на підзвітності органів публічної адміністрації недержавними структура-
ми та окремими особами (громадськими організаціями, пересічними громадянами, аналітичними центрами, 
засобами масової інформації тощо), сукупність дій недержавних структур, окремих осіб, що здійснюється 
на диспозитивних засадах, наслідки яких мають рекомендаційний характер і полягають у перевірці закон-
ності діяльності публічної адміністрації, стану дотримання прав, свобод, інтересів фізичних та юридичних 
осіб під час виконання нею своїх повноважень у сфері національної безпеки України (Stolbovyi, 2018: 110).

Загалом, варто говорити про те, що громадський контроль за сектором безпеки та оборони становить 
собою певну сукупність контрольних дій (заходів), які уповноважені реалізовувати інститути громадянсько-
го суспільства з метою забезпечення відповідних принципів діяльності суб’єктів сектору безпеки та оборо-
ни, як-то верховенства права, законності, підзвітності, прозорості тощо. М.В. Сіцінська щодо цього зазна-
чає, що в українських реаліях громадський контроль є найвищою сходинкою в феномені суспільної участі 
і є важливою формою реалізації демократії та способом залучення громадян до цивільного контролю за 
діяльністю сектора безпеки і оборони та управління суспільством і державою (Sitsinska, 2013: 115).

Враховуючи викладене, маємо зазначити, що громадський контроль на думку науковців – це і функція громадян-
ського суспільства, і вид соціального контролю, і наглядова діяльність, і сукупність контрольних заходів, і спостере-
ження громадськості за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, тощо.

Незважаючи на різноманітність поглядів та підходів до визначення цього поняття, маємо підтримати 
думку про те, що, громадський контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України як субʼєкта 
сектору безпеки і оборони є діяльністю громадян України та їх обʼєднань із контролю за виконанням Дер-
жавною прикордонною службою України положень законодавства, своїх повноважень та дотримання прав 
і свобод людини під час здійснення нормативно визначених функцій.

Щодо визначення поняття «громадського контролю» на законодавчому рівні, слід зазначити, що наразі 
його немає, але як вже зазначалося вище в стратегічних документах держави визначається, що громадян-
ське суспільство має здійснювати саме громадський контроль за діяльністю органів державної влади. Отже, 
маємо зробити висновок, що для ефективної реалізації громадського контролю необхідним є визначення 
поняття та основних засад громадського контролю на законодавчому рівні.

Наступним етапом дослідження є визначення процедур здійснення громадського контролю за діяльністю 
Державної прикордонної служби України як субʼєкта сектору безпеки і оборони.

Перш за все слід зазначити, що процедура – це офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснен-
ня, виконання або оформлення чого-небудь (Dictionary of the Ukrainian language).
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Аналіз наукових праць надає можливість погодитися з твердженням про те, що послідовні дії, які скла-
дають процедуру, повинні врегульовуватися визначеними нормами права та спрямовуватися на досягнення 
правового результату, який відображається у відповідних правових наслідках (Iuriichuk, 2018: 152).

У контексті розгляду досліджуваного питання маємо звернути увагу на те, що в статті 10 Закону України 
«Про Національну безпеку України» визначено, що громадяни України беруть участь у здійсненні цивіль-
ного контролю через громадські обʼєднання, членами яких вони є, через депутатів місцевих рад, особисто 
шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до державних органів 
у порядку, встановленому законодавством України, а сфера громадського нагляду може бути обмежена 
виключно Законом України «Про державну таємницю».

Щодо процедур здійснення такого нагляду, то цією ж статтею визначається, що громадським об’єднанням, 
зареєстрованим у встановленому законом порядку, гарантується можливість отримувати від державних орга-
нів, зокрема від керівників складових сектору безпеки і оборони, інформацію з питань діяльності складових 
сектору безпеки і оборони, крім інформації з обмеженим доступом; здійснювати дослідження з питань наці-
ональної безпеки і оборони, створювати для цього громадські фонди, центри, колективи експертів тощо; про-
водити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції для 
розгляду відповідним державним органам; брати участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських 
слуханнях з питань діяльності і розвитку сектору безпеки і оборони (On the National Security of Ukraine, 2018).

Отже, перш ніж перейти до аналізу процедур здійснення громадського контролю за діяльністю Держав-
ної прикордонної служби України, необхідним є дослідження наукової літератури на предмет класифікації 
процедур здійснення громадського контролю.

Щодо цього О.Г. Пухкал зазначає, що громадський контроль здійснюється за допомогою прямих (безпо-
середнє волевиявлення громадян) та непрямих (через органи, утворені громадянами) засобів, що у процесі 
своєї реалізації приймають різноманітні форми (Pukhkal, 2010: 57).

І.О. Сквірський також говорить про наявність загальних, спеціальних та опосередкованих форм громад-
ського контролю. До загальних організаційних форм громадського контролю ним віднесено – звернення 
та запити про отримання публічної інформації, масові зібрання, громадські дискусії. Спеціальні організа-
ційні форми громадського контролю – це громадські ради, громадські спостерігачі, громадська експертиза. 
До опосередкованих організаційні форм громадського контролю віднесено обовʼязок субʼєктів публічного 
управління інформувати громадськість про свою діяльність (Skvirskyi, 2016: 225-226).

Як зазначає Л.В. Гапоненко в умовах відсутності Закону України який би визначав сутність та механізм 
здійснення громадського контролю, все ж можна виділити наступні його форми: доступ до інформації про 
діяльність підконтрольного субʼєкта, контроль за дотриманням органами виконавчої влади чинного зако-
нодавства, участь у нормотворчому процесі, робота у консультативно-дорадчих органах, подання запитів 
та звернень, проведення громадської експертизи, моніторингу та оцінки, подання позовів до суду при вияв-
ленні порушень законодавства (Haponenko, 2015: 44).

Маємо звернути увагу також на те, що були неодноразові намагання закріпити на законодавчому рівні меха-
нізм громадського контролю за органами державної влади в Україні, одним з них є проект Закону України «Про 
громадський контроль» від 2014 року. Цим законопроєктом визначалося, що процедури громадського контр-
олю мають поділятися на загальні та спеціальні. До загальних процедур громадського контролю були віднесені 
заслуховування звітів про результати роботи; громадські слухання; громадський моніторинг. До спеціальних – 
громадська експертиза; громадські перевірки; громадські розслідування (On public control, 2014).

Отже, враховуючи наведені приклади класифікації видів здійснення громадського контролю, маємо 
зазначити, що вони між собою досить схожі. Але як доцільно зазначає Ю.В. Мех міжнародний досвід засто-
сування громадського контролю свідчить, що громадська участь у формуванні та реалізації державної полі-
тики може вважатися ефективною лише тоді, коли озвучені громадянами проблеми починають безпосеред-
ньо розв’язуватися за їхньої участі у процесі прийняття рішень (Mekh, n.d.: 56).

Наступним кроком до зʼясування змісту процедур здійснення громадського контролю за діяльністю  
Державної прикордонної служби України є аналіз чинної нормативно-правової бази.

Діяльність Державної прикордонної служби України, як і Національної поліції України, Національної 
гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної міграційної служби Укра-
їни спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. 
Здійснивши аналіз Законів України «Про Національну поліцію України», «Про Національну гвардію Украї-
ни», «Про Державну прикордонну службу України» та постанов Кабінету Міністрів України, якими затвер-
джені положення «Про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» та «Про Державну міграційну 
службу України», маємо зазначити, що лише у Законі України «Про Національну поліцію» окремий розділ 
присвячено громадському контролю поліції. Зокрема, окремими статтями визначається порядок підготовки 
та опублікування на офіційних вебпорталах органів поліції звітів про діяльність поліції, підготовки та вико-
нання спільних проектів, програм та заходів для задоволення потреб населення та покращення ефектив-
ності виконання поліцією покладених на неї завдань, залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи  
бездіяльність поліцейських, тощо (About the National Police, 2015).

Аналіз нормативно-правових документів, що стосуються діяльності складових сектору безпеки і обо-
рони і, зокрема Державної прикордонної служби України, маємо зробити висновок, що форми та механізм 
здійснення громадського контролю в більшості з них не визначено взагалі.
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Слід відмітити, що відповідно до інформації на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби 
України (Official website of the State Border Guard Service of Ukraine, n.d.) громадський контроль за діяльніс-
тю Державної прикордонної служби України здійснює Громадська рада при Адміністрації Державної при-
кордонної служби України. Так, 10 квітня 2015 року Головою Державної прикордонної служби України було 
погоджено Положення про Громадську раду при Адміністрації Державної прикордонної служби України, 
яке було схвалено на засіданні Громадської ради 07 квітня 2015 року (Regulations on the Public Council under 
the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, 2015).

Цим положенням визначається, що громадська рада при Адміністрації Державної прикордонної служби 
України є постійно діючим колегіальним виборним органом, утвореним для забезпечення участі громадян 
в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної прикор-
донної служби України, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської дум-
ки під час формування та реалізації державної політики, у сферах віднесених до компетенції Державної 
прикордонної служби України, концепцій, програм та планів розвитку Держприкордонслужби, планів кон-
сультацій з громадськістю. Громадська рада у своїй діяльності керується законодавством України, вказаним 
положенням та Регламентом про Громадську раду.

До основних її завдань належить, зокрема, створення умов для реалізації громадянами конституційного 
права на участь в управлінні державними справами та здійснення громадського контролю за діяльністю 
Державної прикордонної служби України. Цим положенням також визначено повноваження, склад та струк-
тура Громадської ради, повноваження та обовʼязки члена Громадської ради, організація діяльності Громад-
ської ради, створення та організація роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних груп 
Громадської ради.

Отже, здійснивши аналіз цього положення маємо зазначити, що відповідно до прав та завдань Громад-
ської ради основними процедурами громадського контролю за діяльністю Державної прикордонної служби 
України як субʼєкта сектору безпеки і оборони є:

– підготовка пропозицій до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю та пропозицій 
щодо організації таких консультацій;

– ініціювання проведення громадського обговорення проектів законів, інших нормативно-правових актів 
з питань, що відносяться до компетенції Державної прикордонної служби України та головним розробником 
яких вона є;

– подання пропозицій щодо удосконалення чинних нормативно-правових актів та підготовка проєктів 
нових нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики, у сфері, що нале-
жить до компетенції Державної прикордонної служби України;

– проведення громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи проєктів нормативно-
правових актів, що готуються Державною прикордонною службою України;

– здійснення контролю за врахуванням Державною прикордонною службою України пропозицій та зауважень 
громадськості та дотримання нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

– організація публічних заходів, семінарів, конференцій, круглих столів для обговорення актуальних 
питань у сфері, що відноситься до компетенції Державної прикордонної служби України;

– делегування представників Громадської ради для участі у колегіях, нарадах, семінарах, «круглих сто-
лах» тощо, що проводяться Державною прикордонною службою України (Regulations on the Public Council 
under the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, 2015).

Щодо організації діяльності Громадської ради, то вона визначається Регламентом Громадської ради 
та здійснюється відповідно до річних планів, що затверджуються рішеннями Громадської ради та її постій-
них і тимчасових робочих органів.

Регламент Громадської ради розробляється відповідною робочою групою, створеною Громадською 
радою, з урахуванням пропозицій підрозділів Державної прикордонної служби України, інститутів грома-
дянського суспільства та інших зацікавлених сторін. Основною формою роботи Громадської ради є засі-
дання. Рішення Громадської ради оформлюється у вигляді Протоколу засідання Громадської ради та мають 
рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Державною прикордонною службою України. До 
складу цієї Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних орга-
нізацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержав-
них засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно 
до законодавства України (Regulations on the Public Council under the Administration of the State Border Guard 
Service of Ukraine, 2015).

Порядок формування складу Громадської ради визначено розділом ІV вказаного Положення. Слід відмі-
тити, що склад Громадської ради формується на установчих зборах за допомогою рейтингового голосування 
за кандидатів, які заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради. Дата, час, місце, порядок 
проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах Державна прикордон-
на служба України в обовʼязковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті (Regulations on 
the Public Council under the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, 2015).

Наступним визначається структура Громадської ради. Очолює її голова Громадської ради, який обира-
ється на установчих зборах. Голова Громадської ради може мати заступника або декількох заступників, що 
обираються з членів ради за його поданням шляхом рейтингового голосування.
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Функції секретаря Громадської ради може виконувати як член Громадської ради так і представник підрозділу 
у зв’язках з громадськістю Державної прикордонної служби України, який не є членом громадської ради.

У складі Громадської ради утворюються постійні (комісії, робочі групи) та тимчасові (експертні та робочі гру-
пи, тощо) робочі органи. Постійно діючі робочі органи або комісії формуються відповідно до напрямів роботи. 
Кожну комісію очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради, які входять до цієї комісії.

Рішення про створення постійних робочих органів, їх кількість, назви та спрямованість діяльності ухва-
люються на засіданні Громадської ради. Рішення про створення тимчасових робочих органів, експертних 
груп Громадської ради ухвалюються на засіданні Громадської ради або Секретаріату, до якого входять голо-
ва Громадської ради, його заступник (заступники), секретар та голови комісій.

Отже процедури здійснення громадського контролю за діяльністю Державної прикордонної служби 
України як суб’єкта сектору безпеки і оборони наразі закріплено лише Положенням про Громадську раду 
при Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Висновки. Беручи до уваги положення Закону України «Про Національну безпеку України», а також 
Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, в якій зазначалося про необхідність створення пра-
вових, організаційних і фінансово-матеріальних умов для залучення громадських організацій та громадян до 
процесу формування і реалізації державної політики з питань безпеки і оборони (The concept of development 
of the security and defense sector of Ukraine, 2016), маємо зазначити, що наразі законодавство про діяльність 
Державної прикордонної служби України потребує оновлення в частині, що стосується контролю і нагля-
ду за діяльністю Державної прикордонної служби України, зокрема, шляхом доповнення Розділу VІІ Зако-
ну України «Про Державну прикордонну службу України» статтею про порядок здійснення громадського 
контролю за діяльністю Державної прикордонної служби України.

Отже, громадський контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України як суб’єкта секто-
ру безпеки і оборони являє собою діяльність громадян України та їх об’єднань із контролю за виконанням 
норм законодавства України, відповідних повноважень та дотриманням прав і свобод людини Державною 
прикордонною службою України під час здійснення покладених на неї завдань. Процедури здійснення гро-
мадського контролю за діяльністю Державної прикордонної служби України як суб’єкта сектору безпеки 
і оборони наразі закріплено Положенням про Громадську раду при Адміністрації Державної прикордонної 
служби України.
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Adnotacja. Artykuł naukowy koncentruje się na niektórych aspektach dochodzenia w sprawie grupowego naruszenia 
porządku publicznego. Uważa się istotę i system sytuacji popełnienia grupowego naruszenia porządku publicznego za 
element charakterystyki kryminalistycznej dla szybszego i skuteczniejszego ich dochodzenia. Należy zauważyć, że 
wykroczenia są popełniane w określonych warunkach. Okoliczności te wpływają równo na sposób działania przestępców 
podczas popełnienia przestępstwa, jak i na specyfikę działań funkcjonariuszy organów ścigania podczas dochodzenia 
przedprocesowego. Popełnienie grupowego naruszenia porządku publicznego ma również swoje własne cechy. Dlatego 
badanie sytuacji popełnienia tych czynów ma znaczenie dla dostosowania początkowego etapu postępowania karnego. 
Autor popiera stanowisko naukowców, że elementami składowymi sytuacji popełnienia przestępstwa jest miejsce, czas, 
a także charakter relacji z pokrzywdzonym i innymi osobami. Na podstawie uogólnienia postępowań karnych i danych 
ankietowych śledczych zaproponowano klasyfikację miejsc popełnienia grupowego naruszenia porządku publicznego. 
W szczególności wśród nich są następujące: miejsca wypoczynku obywateli na otwartej przestrzeni (parki, skwery, 
place) lub w pomieszczeniach (restauracje, dyskoteki); kompleksy sportowe typu otwartego (stadiony, boiska sportowe) 
lub zamkniętego (kompleksy sportowe); transport (samochody, autobusy, trolejbusy); miejsca zamieszkania obywateli 
(mieszkania, domy prywatne). Badanie praktyki kryminalistycznej pozwoliło określić częstotliwość popełniania 
grupowego naruszenia porządku publicznego w zależności od pory dnia i dnia tygodnia. W zależności od czasu popełnienia 
okazało się, że około 11% odbywa się rano (od 6 do 12:00), 30% – po południu (od 12 do 18 godziny); 54% – wieczorem 
(od 18 do 24 godziny); 5% – w nocy (od 1 do 6:00). Zgodnie z charakterystyką dnia tygodnia ustalono, że wspomniane 
przestępstwa popełniane są głównie w piątek, sobotę i niedzielę (57%).

Słowa kluczowe: grupowe naruszenie porządku publicznego, organizacja, planowanie, taktyka, czynności 
dochodzeniowe (poszukiwawcze), miejsce, czas.
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Abstract. The scientific article is devoted to some aspects of the investigation of a group violation of public order. The 
article considers the essence and system of the situation of committing a group violation of public order as an element 
of the forensic characteristics for a faster and more efficient investigation. It is noted that illegal acts are committed in 
specific conditions. These circumstances affect both the behavior of criminals during the commission of a criminal offense, 
and the specifics of the activities of law enforcement officers during the pre-trial investigation. Committing a group 
violation of public order also has its own characteristics. Therefore, the study of the situation in the commission of these 
acts is important for adjusting the initial stage of criminal proceedings. The author supports the position of scientists that 
the constituent elements of the setting for a criminal offense are the place, time, and the nature of the relationship with 
the victim and other persons. Based on the generalization of criminal proceedings and data from a survey of investigators, 
a classification of places where a group violation of public order is committed is proposed. In particular, the following 
are identified among them: places of recreation for citizens in open areas (parks, squares, squares) or indoors (restaurants, 
discos); sports complexes of the open (stadiums, sports grounds) or closed (sports complexes) type; transport (cars, 
buses, trolleybuses); places of residence of citizens (apartments, private houses). The study of forensic practice made it 
possible to determine the frequency of committing a group violation of public order, depending on the time of day and day 
of the week. Depending on the time of the commission, it was found that about 11% are committed in the morning (from 
6 to 12:00), 30% - in the afternoon (from 12 to 18 hours); 54% - in the evening (from 18 to 24 hours); 5% - at night (from 
1 to 6:00). According to the characteristics of the day of the week, it was determined that these crimes are committed 
mainly on Friday, Saturday and Sunday (57%).

Key words: group violation of public order, organization, planning, tactics, investigative (search) actions, place, time.
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Аннотация. Научная статья посвящена некоторым аспектам расследования группового нарушения обще-
ственного порядка. Рассматривается сущность и система обстановки совершения группового нарушения обще-
ственного порядка как элемента криминалистической характеристики для более быстрого и эффективного их 
расследования. Отмечается, что противоправные деяния совершаются в конкретных условиях. Указанные обсто-
ятельства влияют как на образ действий преступников во время совершения уголовного преступления, так и осо-
бенности деятельности сотрудников правоохранительных органов во время досудебного расследования. Совер-
шение группового нарушения общественного порядка также имеет свои особенности. Поэтому исследования 
обстановки совершения указанных деяний имеет значение для корректировки начального этапа уголовного 
производства. Автор поддерживает позицию ученых, что составляющими элементами обстановки совершения 
уголовного преступления является место, время, а также характер взаимоотношений с потерпевшим и другими 
лицами. На основании обобщения уголовных производств и данных опроса следователей предложена класси-
фикация мест совершения группового нарушения общественного порядка. В частности, среди них определены 
следующие: места отдыха граждан на открытой местности (парки, скверы, площади) или в помещениях (ресто-
раны, дискоклубы); спортивные комплексы открытого (стадионы, спортивные площадки) или закрытого (спор-
тивные комплексы) типа; транспорт (автомобили, автобусы, троллейбусы); места проживания граждан (кварти-
ры, частные дома). Изучение судебно-следственной практики позволило определить периодичность совершения 
группового нарушения общественного порядка в зависимости от времени суток и дня недели. В зависимости от 
времени совершения выяснено, что около 11 % совершаются утром (с 6 до 12:00) 30% – днем (с 12 до 18 часов); 
54 % – вечером (с 18 до 24 часов); 5 % – ночью (с 1 до 6:00). Согласно характеристике дня недели определено, что 
указанные преступления совершаются в основном в пятницу, субботу и воскресенье (57 %).

Ключевые слова: групповое нарушение общественного порядка, организация, планирование, тактика,  
следственные (розыскные) действия, место, время.

Введение. Противоправные деяния совершаются в конкретных условиях. Указанные обстоятельства вли-
яют как на образ действий преступников во время совершения уголовного преступления, так и особенности 
деятельности сотрудников правоохранительных органов во время досудебного расследования. Соверше-
ние группового нарушения общественного порядка также имеет свои особенности. Поэтому исследование 
обстановки совершения указанных деяний имеет значение для корректировки начального этапа уголовного 
производства.

Основная часть. Изучением обстановки совершения отдельных уголовных правонарушений зани-
мались такие известные ученые как В.П. Бахин, Р.С. Белкин, В.К. Весельский, А.В. Дулов, А.В. Ищенко, 
О.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова, В.С. Кузьмичев, Е.Д. Лукьянчиков, Н.И. Порубов, М.В. Салтевський, 
Р.Л. Степанюк, К.А. Чаплинский, Л.Д. Удалова, В.Ю. Шепитько, Н.П. Яблоков и другие. Но нужно отметить, 
что наше исследование является комплексным подходом к определению обстановки совершения группового 
нарушения общественного порядка.

Целью статьи является исследование обстановки совершения группового нарушения общественного 
порядка как элемента криминалистической характеристики.

Рассматривая указанную научную категорию, приведем соответствующие определения. В частности, 
В.И. Куликов рассматривает ее как ограниченную пространственно-временными рамками конкретного 
события преступления систему, включающую в себя материальные (природные и техногенные) и социально-
психологические элементы, окружающие преступника. Также они характеризуются намеренно выбранной, 
приспособленной им среды, в которой совершается преступное деяние, и всплывающих на формирование 
всех его структурных элементов, которые детерминируют характер поведения соучастников преступле-
ния (Kulykov, 1986: 45). Ученые-криминалисты, как отмечает А.А. Андреев, под обстановкой совершения 
преступления понимают систему взаимосвязанных и взаимодействующих объектов, процессов и явлений, 
характеризующих условия места и времени, вещественные, метеорологические, физико-химические и дру-
гие факторы, особенности поведения участников события и другие обстоятельства объективной действи-
тельности, влияющие на образ и механизм совершения преступного деяния (Andrieiev, 2007: 43).

Со своей стороны, В.А. Образцов, сужая приведенное определение, определяет обстановку соверше-
ния преступления как территориальную, климатическую, демографическую и другую специфику региона, 
в котором совершено преступление, а также обстоятельства, характеризующие непосредственное место, 
время, условия и другие особенности указанной жизненной ситуации (Obraztsov, 1980: 94).

Мы поддерживаем позицию В. В. Локтионовой, которая значение объективной стороны преступления 
раскрывает характерными признаками: является обязательным для любого состава преступления, ее отсут-
ствие исключает преступность и наказуемость совершенного. Также следует учитывать, что наличие или 
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отсутствие одной или нескольких признаков объективной стороны может существенно повлиять на квали-
фикацию деяния. Например, в случае, если по независящим от виновного причинам не наступает следствие 
при совершении состава с материальной конструкции объективной стороны, содеянное квалифицируется 
как неоконченное преступление; является главным критерием разграничения смежных составов престу-
плений. При этом учитываются как обязательные, так и факультативные признаки объективной стороны 
состава преступления. Главным моментом при этом является характеристика деяния и способа совершения 
преступного деяния. Например, две формы совершения деяния, предусмотренного ст. 146 УК – похищение 
человека или незаконное лишение свободы, – отличаются друг от друга способом совершения. При похи-
щении человека потерпевший перемещается в другое место, в то время как незаконное лишение свободы 
связано с содержанием лица в месте обычного для потерпевшего пребывания. В то же время, проводя раз-
граничения различных преступлений, следует учитывать и другие признаки объективной стороны: характер 
последствий, место, время, орудия совершения посягательства. Так, одно из отличий бандитизма (ст. 257 УК) 
от создания преступной организации (ст. 255 УК) оказывается в орудии совершения преступления. Обяза-
тельным признаком объективной стороны бандитизма является наличие оружия, тогда как в преступлении, 
предусмотренном ст. 255 УК, этот признак считается факультативным; позволяет разграничить преступное 
деяние от непреступного. В этом случае необходимо принимать во внимание всю совокупность обстоя-
тельств дела, характеризующих внешнюю сторону противоправного деяния: способ посягательства, раз-
мер причиненного вреда, место и обстановку его совершения. Например, уголовно наказуемое хулиганство 
(ст. 296 УК) отличается от аналогичного административного деликта – мелкого хулиганства – по степени 
нарушения общественного порядка. Кроме того, уголовно наказуемое хулиганство должно быть сопряжено 
с применением насилия или угрозой его применения, или с уничтожением или повреждением имущества. 
В мелком хулиганстве этот признак отсутствует; существенно влияет на степень общественной опасности 
преступления и, как следствие, на вид и размер (срок) наказания. Например, наступление в результате совер-
шения преступления тяжких последствий значительно повышает степень его вредности. Во многих случаях 
на размер опасности преступления влияет способ его совершения (Loktionova, 2012: 251-252).

Уголовные преступления против общественного порядка имеют ряд сходных моментов. Мы поддержива-
ем позицию В.В. Налуцишина, который предложил разграничивать некоторые из них по следующим моментам:  
1) групповое нарушение общественного порядка характеризуют осознанные действия организационного харак-
тера, а хулиганство – это, как правило, действия спонтанного характера; 2) групповое нарушение общественно-
го порядка может быть совершено только организованной группой, а хулиганство – одиночкой или группой лиц;  
3) в направленности преступных последствий (при групповом нарушении общественного порядка происходит гру-
бое нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, а при хулиганстве вред наносится, 
как правило, пострадавшим морального, физического или материального характера) (Nalutsyshyn, 2006: 176).

Обстановка совершения преступлений как элемент криминалистической характеристики выделяется 
в структуре характеристики не всех видов преступлений, однако для криминалистической характеристики 
массовых беспорядков содержание этого элемента имеет существенное значение, поскольку оказывает значи-
тельное влияние на ход раскрытия и расследования преступлений данного вида. На основании анализа судеб-
но-следственной практики расследования и судебного рассмотрения уголовных производств о массовых бес-
порядках в 2010-2016 годы, а также другой информации, в том числе освещенной в СМИ о случаях массовых 
беспорядков, совершенных на территории Украины, О.П. Кузьменко сделал следующий вывод. Так, общими 
условиями (обстоятельствами) совершения массовых беспорядков являются ряд факторов. Среди них наи-
более важные следующие: негативные социально-экономическая и политическая ситуации в стране, активи-
зация деятельности экстремистских, радикально настроенных организаций и лиц, которая сопровождалась 
провоцированием конфликтных ситуаций, призывами к нарушению территориальной целостности Украины, 
захвата административных зданий местных органов власти и т.д. (Kuzmenko, 2017: 61).

Анализ объективных и субъективных признаков группового нарушения общественного порядка позволил 
Р. Олийничуку указать на определенные его различия с хулиганством. Среди них автор выделяет следую-
щие: место совершения преступления (общественное место, характерное для преступления, предусмотренно-
го ст. 293 УК Украины); обстановка совершения преступления (публичность, характерная для преступления, 
предусмотренного ст. 293 УК Украины); возраст субъекта преступления (субъектом хулиганства могут быть 
лица, достигшие 14-летнего возраста, а группового нарушения общественного порядка – 16-летнего возраста); 
вид умысла (групповое нарушение общественного порядка может совершаться как с прямым, так и с косвен-
ным умыслом, а хулиганство – только с прямым умыслом). Конечно, решение вопроса о квалификации пре-
ступления будет зависеть от конкретных обстоятельств дела, и установить четкие формализованные критерии 
довольно трудно. Однако наличие вышеупомянутых признаков и сопряженных с ними умышленных действий, 
грубо нарушающих общественный порядок, значительно повышает степень их общественной опасности (до 
перерастания таких деяний в массовые беспорядки) (Oliinychuk, 2016: 140-141).

Относительно элементов обстановки совершения противоправных деяний, мы разделяем мнение 
М.Х. Валеева, который выделил следующие ее составляющие: место, время, объект, предмет совершения 
посягательства, состав соучастников и характер их взаимоотношений с потерпевшим и другими лицами, 
а также материальные элементы окружающей среды (Valeev, 1997: 30). Из приведенных элементов характер-
ными для групповых нарушений общественного порядка будут следующие: место, время, а также характер 
взаимоотношений с потерпевшим и другими лицами.
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Сначала среди указанных элементов рассмотрим место совершения уголовного преступления. В соот-
ветствии со ст. 1 Закона Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных 
изделий и их вредного влияния на здоровье населения» под общественным местом подразумевается часть 
любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, по приглашению, или 
за плату; постоянно, периодически или время от времени. В том числе это подъезды, а также подземные 
стадионы, переходы (On measures to prevent and reduce the use of tobacco products and their harmful effects on 
public health, 2005).

Нужно указать что, например, проход в театры, кинотеатры, спортивные комплексы требует покупки 
билета или наличии определенного пропуска. Но и в этом случае круг лиц, находящихся в данном месте 
не определен заранее. По нашему мнению, при проведении футбольных матчей, во время которых нередко 
совершаются хулиганские действия, это является насущной проблемой. Для ее решения можно использо-
вать опыт зарубежных стран, в которых большинство билетов на матчи продается лиц, паспортные данные 
которых попадают в общую базу. Это дает возможность не только установить лиц, которые могли совершить 
хулиганские действия в определенном секторе, но и определить круг свидетелей данного деяния. Также 
нельзя исключить из перечня общественных мест те объекты, проход на которые связан с соблюдением 
определенного пропускного режима (например, общежития, предприятия и т.д.) (Yefimov, 2015: 67).

Со своей стороны, Н.А. Кононенко предоставила специфическую классификацию мест его совершения. 
Среди них автор указала следующие места: стадионы (49 %); трибуны (сектора) стадионов (44 %); спор-
тивные комплексы (5 %); учебные заведения (школы, ВУЗы, ПТУ) (9 %); прилегающие территории (улицы, 
скверы, площади возле стадионов, спортивных комплексов, школ) (27 %); места просмотра спортивно-мас-
совых мероприятий (7 %); другие (1 %) (Kononenko, 2016: 37).

В свою очередь, К.В. Бахчев, на основе анализа материалов уголовных производств, пришел к выводу, 
что в основном несовершеннолетние совершают хулиганство в следующих местах: места отдыха (парки – 
29 %, павильоны – 8 %) – 37 %; развлекательные заведения (ночные клубы – 14 %, дискотеки – 7 %) – 21 %; 
спортивные комплексы (стадионы – 10 %, спортивные площадки – 6 %, спортивные залы – 2 %) – 18 %; 
места общественного значения (улицы – 7 %, скверы – 3 %, площади – 4 %) – 14 %; общественный транс-
порт (трамваи – 2 %, автобусы – 1 %, троллейбусы – 1 %) – 4 %; другие места (учебные заведения, предпри-
ятия, учреждения и т.п.) – 6 % (Bakhchev, 2017: 57).

Со своей стороны, Т.Ф. Хабибулин указывает на то, что чаще всего хулиганство совершается в таких 
местах как дворы домов, парки, улицы, стадионы, культурно-развлекательные заведения, вокзалы. В этих 
случаях хулиганство более общественно опасно, ведь нарушает покой большого количества людей, может 
вызвать остановку общественно-массовых мероприятий. Кроме того, одиночное хулиганство, совершаемое 
в местах скопления населения, исходя из указанной обстановки, может легко перерасти в групповое, а ино-
гда и в совершение массовых беспорядков (Khabybullyn, 1974: 29).

На основании обобщения уголовных производств и данных опроса следователей нами предложена клас-
сификация мест совершения группового нарушения общественного порядка, в частности:

– места отдыха граждан на открытой местности (парки, скверы, площади) – 40 % или в помещениях 
(рестораны, дискоклубы) – 11 %;

– спортивные комплексы открытого (стадионы, спортивные площадки) - 33% или закрытого (спортивные 
комплексы) типа – 12 %;

– транспорт (автомобили, автобусы, троллейбусы) – 2 %;
– места проживания граждан (квартиры, частные дома) – 1 %;
– другие места (1 %).
Начиная исследование времени совершения группового нарушения общественного порядка, следует ука-

зать, что определение промежутка времени, затрачиваемого преступниками на совершение исследуемого 
деяния, является весомой характеристикой обстановки. Как писал Н. И. Блум, определение времени совер-
шения преступления необходимо для следующих выводов. Во-первых, для установления действия уголов-
ного закона во времени; во-вторых, для установления противоправности общественно опасного деяния; 
в-третьих, для установления времени возникновения уголовных правоотношений; в-четвертых, для уста-
новления предпосылок уголовной ответственности – вменяемости и достижения лицом предусмотренного 
законом возраста, необходимого для признания его субъектом преступления; в-пятых, для установления 
давности уголовной ответственности (Blum, 1974: 3).

Место и время совершения преступления имеют значение для определения обстановки, исходя из пони-
мания пространства, как органической их единства, когда ни время, ни территория не могут существовать 
друг без друга. Это суждение находит поддержку в юридической литературе, а также по итогам анализа 
уголовных дел (Malynyn, 2005: 477).

Изучение судебно-следственной практики позволило нам определить периодичность совершения груп-
пового нарушения общественного порядка в зависимости от времени суток и дня недели. В зависимости от 
времени совершения выяснено, что около 11 % совершаются утром (с 6:00 до 12:00), 30 % – днем (с 12:00 до 
18:00 часов); 54 % – вечером (с 18:00 до 24:00 часов); 5 % – ночью (с 1:00 до 6:00).

Согласно характеристике дня недели определено, что указанные преступления совершаются в основном 
в пятницу, субботу и воскресенье (57 %). То есть наибольшее их количество совершается во время отдыха – 
в выходные дни с 18:00 до 24:00 часов.
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Мы поддерживаем В.Ф. Ермоловича, который рассматривает в связи с этим следующие особенности: 
1) субъект правильно и полно воспринимает и оценивает объективную обстановку и строит свои действия 
в соответствии с поставленной целью, учитывая все факторы, составляющие ее содержание; 2) субъект пра-
вильно и полно воспринимает и оценивает объективную обстановку, использует все факторы, способству-
ющие достижению поставленной цели, но в результате самоуверенности или иным причинам пренебрегает 
ее отдельными неблагоприятными факторами, не учитывает их в своих действиях; 3) субъект вследствие 
невнимательности, небрежности, недостаточности знаний, болезни, из-за состояния наркотического или 
алкогольного опьянения, недостаточного развития органов чувств и т.п. неверно и не полностью осозна-
ет объективную обстановку, искаженно ее воспринимает или ошибается в оценке значения ее факторов; 
4) субъект может действовать, сознательно пренебрегая факторами объективной обстановки, не прилагая 
усилий для использования в выбранном способе действий благоприятных факторов, не предпринимая меры 
к тому, чтобы приспособиться к неблагоприятным условиям или преодолеть их (Ermolovych, 2000: 65).

Выводы. Подводя итог, отметим, что исследование обстановки совершения группового нарушения 
общественного порядка имеет значение как на начальном, так и на дальнейшем этапе расследования. Под-
держивается позиция, что составляющими элементами обстановки совершения уголовного преступления 
является место, время, а также характер взаимоотношений с потерпевшим и другими лицами. На основании 
обобщения уголовных производств и данных опроса следователей нами предложена классификация мест 
совершения группового нарушения общественного порядка. В частности, среди них определены следую-
щие: места отдыха граждан на открытой местности (парки, скверы, площади) или в помещениях (ресто-
раны, дискоклубы); спортивные комплексы открытого (стадионы, спортивные площадки) или закрытого 
(спортивные комплексы) типа; транспорт (автомобили, автобусы, троллейбусы); места проживания граждан 
(квартиры, частные дома). Определено, что наибольшее количество их совершения приходится на время 
отдыха – в выходные дни с 18 до 24 часов.
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W KWESTII TRANSFORMACJI POJĘCIA „REZYDENCJI PODATKOWEJ” 
W USTAWODAWSTWIE UKRAINY W WYNIKU WDROŻENIA RESTRYKCYJNYCH ŚRODKÓW 

PRZECIWEPIDEMIOLOGICZNYCH WPROWADZONYCH W CELU ZAPOBIEGANIA 
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ UKŁADU ODDECHOWEGO COVID-19 

NA UKRAINIE WYWOŁANEJ PRZEZ KORONAWIRUSA SARS-COV-2
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Adnotacja. Znaczenie tego artykułu polega na tym, że pandemia choroby zakaźnej układu oddechowego 
COVID-19 wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 postawiła rządom wielu krajów pytanie o potrzebę wprowadzenia 
nie tylko bezprecedensowych środków kwarantanny, ale stała się pretekstem do zmuszenia wszystkich krajów do dbania 
o nadzwyczajne środki wspierające biznes, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu ograniczenia prawa osób 
fizycznych do swobodnego przemieszczania się, w tym w ramach komunikacji międzypaństwowej i wprowadzenia 
specjalnych wymagań, w tym poprzez zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w określonym czasie. Celem artykułu 
jest zbadanie, w jaki sposób środki kwarantanny mogą wpływać na regulację prawną na Ukrainie pojęcia „rezydencji 
podatkowej”, i sformułowanie zaleceń w celu przezwyciężenia potencjalnego ryzyka „sztucznego” nabycia przez osoby 
statusu rezydenta podatkowego. W artykule rozważa się wpływ restrykcyjnych środków przeciwepidemiologicznych 
wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej układu oddechowego COVID-19 wywołanej 
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przez koronawirusa SARS-CoV-2 na stosunki podatkowe, a w szczególności na regulację prawną „rezydencji podatkowej”, 
i zaproponowano sposoby przezwyciężenia potencjalnego ryzyka „sztucznego” nabycia przez osoby statusu rezydenta 
podatkowego dla ustawodawstwa krajowego.

Słowa kluczowe: pandemia koronawirusa, osoby fizyczne, podatnicy, rezydencja podatkowa.

THE ISSUE TRANSFORMATION OF THE CONCEPT “TAX RESIDENCE” UKRAINE 
IN LAW DUE TO THE IMPLEMENTATION RESTRICTIVE ANTI-EPIDEMIC MEASURES 

TAKEN TO PREVENT THE SPREAD UKRAINE IN ACUTE RESPIRATORY DISEASE 
COVID-19 CAUSED BY THE CORONAVIRUS SARS-COV-2
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Abstract. The relevance of the article is that the pandemic of the acute respiratory disease COVID-19 caused by 
the coronavirus SARS-CoV-2 has raised the question of the need for governments of many countries not only to introduce 
unprecedented quarantine measures, but it has forced all countries to take care of extraterrestrials. measures to support 
business, in order to minimize the negative impact of restrictions on the right of individuals to free movement, including in 
the framework of interstate communication and the introduction of special requirements for doing business, including by 
banning business activities for some time. The aim of the article is to study the question of how quarantine measures can affect 
the legal regulation in Ukraine of the concept of tax residency and the development of recommendations for overcoming 
the potential risks of "artificial" acquisition of tax resident status. The article considers the impact of restrictive anti-epidemic 
measures introduced to prevent the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by SARS-CoV-2 coronavirus 
on the territory of Ukraine, on tax relations, and in particular on the legal regulation of “tax residence”, and proposes on 
overcoming the potential risks of “artificial” acquisition of tax resident status by individuals for national legislation.

Key words: coronavirus pandemic, individuals, taxpayers, tax residency.

ДО ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО» 
В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ, ЗАПРОВАДЖЕНИХ ІЗ МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ 
ПОШИРЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ 

COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2
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Анотація. Актуальність статті полягає в тому, що пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, поставила перед урядами багатьох країн питання необхідності запровадження 
не тільки безпрецедентних карантинних заходів, однак вона стала приводом для того, щоби змусити всі країни 
подбати про екстраординарні заходи з підтримки бізнесу з метою мінімізації негативного впливу від обмеження 
права фізичних осіб на вільне пересування, зокрема, у межах міждержавного сполучення та введення спеціаль-
них вимог до ведення бізнесу, наприклад заборони здійснення господарської діяльності протягом певного часу. 
Метою статті є дослідження питання, яким чином карантинні заходи можуть вплинути на правове регулювання 
в Україні поняття податкового резидентства та вироблення рекомендацій щодо подолання потенційних ризиків 
«штучного» набуття особами статусу податкового резидента. У статті розглядається питання впливу обмежуваль-
них протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на податкові правовідносини та, зокре-
ма, на правове регулювання «податкового резидентства» та пропонуються шляхи щодо подолання потенційних 
ризиків «штучного» набуття особами статусу податкового резидента для національного  законодавства.

Ключові слова: пандемія коронавірусу, фізичні особи, платники податку, податкове резидентство.

Вступ. Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
поставила перед урядами багатьох країн питання необхідності запровадження не тільки безпрецедент-
них карантинних заходів, однак вона стала приводом для того, щоби змусити всі країни подбати про  
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екстраординарні заходи з підтримки бізнесу з метою мінімізації негативного впливу від обмеження права 
фізичних осіб на вільне пересування, зокрема в межах міждержавного сполучення та введення спеціальних 
вимог до ведення бізнесу, наприклад заборони здійснення господарської діяльності протягом певного часу.

Метою статті є дослідження питання, як карантинні заходи можуть вплинути на правове регулюван-
ня в Україні поняття податкового резидентства та вироблення рекомендацій щодо подолання потенційних 
ризиків «штучного» набуття особами статусу податкового резидента.

Основна частина. Зокрема, у травні 2020 р. Організацією економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) в межах своїх Рекомендацій [3] було запропоновано низку способів, за допомогою яких національні 
уряди можуть полегшити тягар платників податків і надати підтримку підприємствам і приватним особам, 
що зазнали труднощів із виконанням податкових обов’язків. Наприклад, у межах податкового адміністру-
вання ОЕСР було запропоновано заходи у вигляді: запровадження комунікаційних стратегій, наприклад 
питання ідентифікації вразливих платників податків і зв’язку з ними; розширення спектра комунікаційних 
послуг для платників податків, зокрема використання цифрових каналів комунікації, виділених гарячих 
ліній і більш тривалі години роботи кол-центрів, здійснення політики щодо обмеження податкового контро-
лю шляхом надання відстрочки платежів, призупинення податкових перевірок, продовження термінів подачі 
документів; скасування штрафів і відсотків за несвоєчасну подачу податкових декларацій або сплату подат-
ків та інші. У сфері податкової політики такі заходи було сформульовано у вигляді коригування авансових 
платежів на основі перегляду очікуваних податкових зобов’язань, запровадження відстрочки за страховими 
внесками й податками на заробітну плату для роботодавців і самозайнятих осіб, відстрочка сплати непря-
мих податків на окремі групи імпортних товарів (як-от харчові продукти чи медичні вироби), забезпечення 
прискорення відшкодування ПДВ з бюджету, надання відстрочки або відмова від податків, що стягуються 
з податкової бази, яка не змінюється залежно від економічного циклу, наприклад податку на майно підпри-
ємств чи податку з обігу та звільнення від сплати податків і страхових внесків за понаднормову роботу 
в соціально значущих сферах, наприклад у сфері охорони здоров’я.

Рекомендації, які запропонувала Україна, було реалізовано шляхом ухвалення цілої низки законодавчих 
актів (On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Aimed at Providing Additional Social and Economic 
Guarantees in Connection with the Spread of Coronavirus Disease (COVID-19), 2020; On Amendments to the Tax Code 
of Ukraine and Other Laws of Ukraine Concerning Additional Support to Taxpayers for the Period of Implementing 
Measures Aimed at Preventing the Occurrence and Spread of Coronavirus Disease (COVID-19), 2020; On Amendments 
to the Tax Code of Ukraine and Other Laws of Ukraine Concerning Support to Taxpayers for the Period of Measures 
Aimed at Preventing the Occurrence and Spread of Coronavirus Disease (COVID-19), 2020), спрямованих на полег-
шення фінансового та адміністративного тягаря платників податків. Зокрема, тимчасово для здійснення заходів 
щодо запобігання виникненню й поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) було звільнено від оподатку-
вання податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання лікарських 
засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій коронавірусної 
хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України; встановлено мораторій на проведен-
ня документальних і фактичних перевірок, крім документальних позапланових перевірок із підстав, визначених  
підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України (Tax Code of Ukraine, 2011) (перевірки, що 
проводяться в разі подання декларації, у якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за 
наявності підстав для перевірки); було продовжено строки щодо подання податкових декларацій, надання плат-
никами податків відповідей на запити контролювальних органів та інше.

Однак водночас поза увагою українського законодавця залишилися питання щодо потенційних ризиків 
штучного набуття особами статусу податкового резидента через вжиття заходів щодо запобігання виникнен-
ню й поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Так, унаслідок пандемії вірусу COVID-19 багато фізичних осіб опинилися у вимушеній ізоляції, через 
що поза межами їхньої волі може змінитися не тільки характер фінансово-правового зв’язку такої особи 
з державою, а й аналогічний зв’язок компанії, управління якою здійснює така особа. Вказана проблема не 
є унікальною для України та вже отримала певні рекомендації для її розв’язання в міжнародній практиці.

Зокрема, 3 квітня 2020 р. ОЕСР було оприлюднено Рекомендації про наслідки кризи COVID-19 для тран-
скордонних працівників та інших осіб, які опинилися не в країні свого звичайного резидентства (OECD 
Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19) (OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties 
and the Impact of the COVID-19, 2020).

ОЕСР, розглядаючи пандемію як форс-мажор, вважає, що перебування в іншій державі через заходи 
карантину не повинно призводити до виникнення подвійного резиденства і, як наслідок, до подвійного 
оподаткування осіб, однак усе ж рекомендує надавати роз’яснення щодо застосування вимог внутрішнього 
законодавства або видавати внутрішні документи та інші вказівки, що будуть спрямовані на мінімізацію або 
усунення надмірно обтяжливих для платників податків вимог.

Зокрема, виникли побоювання, що обмеження в пересуванні керівників вищої ланки може призвести до 
«подвійного резидентства» компаній, які ними управляються. Зокрема, така ситуація потенційно можлива 
в тому разі, коли державами в межах національного законодавства використовуються різні концепції подат-
кового резиденства (наприклад, коли законодавством країни перебування керівника компанії передбачено 
принцип «місця ефективного управління», а в межах законодавства особи застосовується принцип «місця 
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реєстрації»). Однак, на думку ОЕСР, більшість таких ситуацій мають розв’язуватися в межах процедури 
взаємного узгодження уповноважених органів (mutual agreement procedure), з використанням так званих 
«residence tie-breaker rules» – правил, що усувають подвійне оподаткування та передбачають врахування 
всіх факторів і обставин під час виникнення колізії – наприклад, де зазвичай розташовується керівний або 
виконавчий орган. Водночас ОЕСР наголошує, що критерій «місця ефективного управління» повинен розу-
мітися досить широко – як місце звичайного, постійного ухвалення управлінських рішень. Отже, усі факти 
й обставини повинні бути перевірені з погляду постійного та звичайного (“usual and ordinary”) управління. 
Водночас пункт 18 Коментарю до статті 5 Модельної конвенції ОЕСР (Model Tax Convention on Income 
and on Capital, 2017) вказує, що, навіть незважаючи на той факт, що частина управління компанією може 
здійснюватися через так званий домашній офіс фізичної особи, це не повинно привести до висновку, що 
місцерозташування такого «офісу» є під контролем («at the disposal») самої компанії. На думку ОЕСР, для 
того щоб «домашній офіс» міг вважатися «місцем ефективного управління» для підприємства, він повинен 
використовуватися керівником чи уповноваженим працівником на постійній основі й безпосередньо сама 
компанія зазвичай має вимагати від особи використовувати це місце.

Розділ 5 вказаних Рекомендацій ОЕСР присвячений питанням резиденства фізичних осіб. Зокрема, опи-
сано два приклади, за яких статус фізичної особи як резидента не повинен змінюватися, навіть якщо така 
особа відповідає критеріям резидентства країни вимушеного перебування: (і) фізична особа на нетривалий 
період часу приїхала в країну, резидентом якої не є, і вимушена в ній залишатися через пандемію (напри-
клад, громадянин міг виїхати в тривале відрядження, у відпустку або до родичів в іншу країну й виявився 
«замкненим» там з огляду на пандемію) та (іі) фізична особа – працівник був змушений залишити країну 
свого «поточного» резидентства (за місцем перебування роботодавця) через пандемію, тимчасово повернув-
шись в державу, резидентом якої він колись був.

На думку ОЕСР, з метою оподаткування доходів фізичної особи вона не може бути одночасно резиден-
том двох держав із погляду конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, через що пропонується 
послідовно застосувати ієрархію критеріїв для визначення конкретної юрисдикції резидентства. ОЕСР наво-
дить такий порядок визначення резидентства в описаних вище випадках «локдауну» осіб через COVID-19: 
у ситуації першого прикладу фізична особа, найімовірніше, має пройти тест постійного місця проживан-
ня – «permanent home» – наявність житлового приміщення. Однак, якщо вона має таке приміщення в обох 
країнах (наприклад, одне з них здає в оренду, а фактично проживає в іншому), інші критерії, такі як грома-
дянство або центр життєвих інтересів, можуть бути застосовані далі для визначення країни резидентства. 
У випадку прикладу № 2 не можна виключати, що, по-перше, особа могла залишатися резидентом у державі 
«попереднього» президентства; по-друге, особа після повернення в державу «попереднього» резидентства» 
знову набуває статусу резидента згідно з національним законодавством. Незважаючи на те, що в такій ситу-
ації зв’язок особи, спричинений обмежувальними заходам через пандемію COVID-19, з місцем перебування 
є більш тісним, застосуванню підлягають ті ж «tie breaker rules» – зокрема «Habitual abode» – тест звичай-
ного перебування громадянина, що передбачений у пункті 19 Коментарю до статті 5 Модельної конвенції 
ОЕСР. Цей критерій є більш широким, ніж тест за кількістю днів перебування в країні, оскільки охоплює 
також частоту, тривалість і регулярність перебування (в’їзду на територію) в межах конкретної країни.

Якщо оцінювати наскільки вказана проблема є релевантною для України, то варто враховувати таке.
Згідно зі статтею 162 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (Tax Code of Ukraine, 2011), платником 

податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи як із джерела їх походжен-
ня в Україні, так й іноземних доходів, або фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх похо-
дження в Україні. Тобто Україна фактично дотримується принципу «residence and source taxation system».

Відповідно до пп. «в» пп. 14.1.213 п. 14.1 статті 14 ПКУ фізична особа – резидент – фізична особа, яка 
має місце проживання в Україні. Водночас у разі якщо фізична особа має місце проживання також в іно-
земній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; 
якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо 
має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі, якщо державу, 
у якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити або якщо фізична особа не має місця 
постійного проживання в жодній із держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менш 
як 183 дні (включно з днем приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Аналіз пп. «в» пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ свідчить про те, що хоча тест «фактичного часу перебуван-
ня на території держави» має субсидіарний характер у цілях визначення податкового резидентства, однак він 
набуває вирішального значення, коли виникають труднощі щодо його встановлення за іншими критеріями, 
як-от громадянство, центр життєвих інтересів, місце реєстрації.

Окрім того, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконален-
ня адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодав-
стві» (On amendments to the Tax Code of Ukraine to improve tax administration, eliminate technical and logical 
inconsistencies in tax legislation, 2020) було розширено перелік платників податку на прибуток юридичними 
особами, що утворені відповідно до законодавства інших країн (іноземні компанії) та мають місце ефектив-
ного управління на території України.

Відповідно до абз. другого пп. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 ПКУ місцем ефективного управління вважається 
Україна, якщо дотримується одна або декілька з таких умов щодо іноземної компанії чи її видів діяльності:
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а) проведення зборів виконавчого органу іноземної компанії регулярніше в Україні, ніж у будь-якій іншій країні;
б) ухвалення управлінських рішень і здійснення іншої поточної (операційної) діяльності іноземної ком-

панії її посадовими особами переважно здійснюється з України;
в) фактичне управління діяльністю іноземної компанії переважно здійснюється з України, незалежно від наяв-

ності в осіб, які здійснюють таке управління, формальних (юридичних) повноважень для такого управління.
Отже, термін перебування фізичної особи в межах України може набувати великого значення для визна-

чення резидентства компанії, якщо така особа входить до складу її органів управління.
Висновки. Отже, можна констатувати, що, незважаючи на досить великий обсяг нормативної підтримки, 

яка була запроваджена в Україні з метою подолання негативного впливу, що зазнали платники податків уна-
слідок здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, українським законодавцем було повністю проігноровано проблему подолання потенційних ризиків 
для нерезидентів, що опинились в Україні в умовах вимушеної ізоляції, щодо «штучного» набуття такими 
особами статусу податкового резидента України. Саме тому, на нашу думку, Податковий кодекс України 
потребує доповнення в такій частині цих норм, як:

− пп. 14.1.213 п. 14.1 ПК України у вигляді – «У цілях цього підпункту не включається до терміну пере-
бування в Україні період перебування фізичної особи в Україні, що був зумовлений виключно дією обставин 
непереборної сили та/або іншими незалежними від фізичної особи обставинами зокрема, але не виключ-
но, небезпечною для життя хворобою чи травмою фізичної особи, запровадженням обмежувальних заходів 
у зв’язку з поширенням небезпечної для життя хвороби».

− пп. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 ПК України – «Не вважається, що ухвалення управлінських рішень і здійснен-
ня іншої поточної (операційної) діяльності іноземної компанії її посадовими особами або фактичне управління 
діяльністю іноземної компанії здійснюється переважно з України, у разі, якщо перебування посадових осіб іно-
земної компанії в Україні зумовлено виключно дією обставин непереборної сили та/або іншими незалежними від 
фізичної особи обставинами, зокрема, але не виключно, небезпечною для життя хворобою чи травмою фізичної 
особи запровадженням обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням небезпечної для життя хвороби».
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DO KWESTII NATURY PRAWNEJ INSTYTUCJI UZNAWANIA I UDZIELANIA 
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Adnotacja. W artykule przeanalizowano teoretyczny i prawny charakter instytucji uznawania i udzielania zezwoleń 
na wykonywanie orzeczeń arbitrażowych. Oceniono rolę sądów państwowych w systemie arbitrażu i określono, na jakich 
elementach teoretycznych i legislacyjnych opierają się uprawnienia arbitrażu do rozstrzygania sporów oraz uprawnienia 
sądów państwowych do uznawania i udzielania zezwoleń na wykonywanie orzeczeń arbitrażowych, a także ułatwiono 
rozpatrywanie spraw prywatno-prawnych przez arbitraż. Stwierdzono, że instytucja ta jest formą realizacji przez państwo 
monopolu na wykonywanie wymiaru sprawiedliwości i stosowanie środków przymusu państwowego, oraz formą 
rządowej kontroli stosunków publicznych w odniesieniu do arbitrażowego rozpatrywania sporów prywatno-prawnych w 
celu ochrony praw i uzasadnionych interesów uczestników ugody arbitrażowej.

Słowa kluczowe: arbitraż, międzynarodowy arbitraż handlowy, uznanie i udzielenie zezwolenia na wykonanie 
orzeczenia arbitrażowego, orzeczenie arbitrażowe.
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Abstract. The article deals with the theoretical and legal nature of the institution of recognition and granting 
permission to enforce arbitral awards. The author has analysed a role of state courts in the arbitration proceedings system. 
As well, the author covered the issue of the theoretical and legislative components of the arbitral tribunal’s authority to 
resolve disputes, and the authority of state courts to recognize and grant enforcement of arbitral awards and to support 
the arbitration proceedings. The author has overviewed thoughts and conclusions of different scientists and researchers 
regarding the concept of arbitration legal nature, including sources of authority of arbitral tribunals and their interaction 
with state courts. In particular, author paid attention to the problem of state’s monopoly to conduct justice and to use 
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coercion and their correlation with ability to resolve disputes by arbitration, being a private institution. It was pointed 
that a state allows the ability to resolve disputes by the arbitration in order to provide parties with an alternative option to 
resolve the private dispute in more convenient way, but not to eliminate parties’ rights to court access nor to dispose state 
coercion and justice monopoly. Conclusion has been made that the institution of recognition and granting permission to 
enforce arbitral awards is a form of state’s operating of its monopoly on the conducting of justice and the use of state’s 
coercion, as well as a form of state control over public relations for arbitration of private disputes to protect the rights 
and legitimate interests the parties of arbitration agreement.

Key words: arbitration, international commercial arbitration, recognition and granting of permission to execute 
an arbitration award, arbitration award.

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ІНСТИТУТУ ВИЗНАННЯ 
ТА НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ
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Анотація. У статті проаналізовано теоретичну й правову природу інституту визнання та надання дозволу на 
виконання арбітражних рішень. Надано оцінку ролі державних судів у системі арбітражного розгляду та визна-
чено, на якій теоретичній й законодавчій складові базуються повноваження арбітражу щодо вирішення спорів 
та повноваження державних судів щодо визнання та надання дозволу на виконання арбітражних рішень, а також 
здійснюється сприяння розгляду приватноправових справ арбітражем. Зроблено висновок, що цей інститут є фор-
мою реалізації державою своєї монополії на здійснення правосуддя та застосування засобів державного примусу, 
а також формою державного контролю за суспільними відносинами щодо арбітражного розгляду приватноправо-
вих спорів із метою захисту прав та законних інтересів учасників арбітражної угоди.

Ключові слова: арбітраж, міжнародний комерційний арбітраж, визнання та надання дозволу на виконання 
арбітражного рішення, арбітражне рішення.

Вступ. Одним із базових аспектів дослідження інституту визнання та надання дозволу на виконання 
арбітражних рішень є визначення правової природи цього інституту.

Метою статті є закладення теоретичної бази для подальшого дослідження більш вузьких аспектів дослі-
джуваного інституту.

Основна частина. Правову природу інституту визнання та надання дозволу на виконання арбітражних 
рішень досліджували багато науковців та практиків. Серед вчених, праці яких у тій чи іншій мірі стосуються 
теоретичних або ж практичних аспектів досліджуваного інституту можна відзначити роботи М.М. Богус-
лавського, О.М. Гончаренка, В.В. Васильченка, К.М. Воронова, В.І. Кисіля, М.М. Лазаренка, Л.А. Лунца, 
Н.І. Маришевої, М.Ф. Селівона, С.М. Теплюка, Т.С. Кисельової, В.В. Комарова та багатьох інших. При 
цьому, наукові розробки представлені як комплексним аналізом цього інституту, так і окремими тезами, що 
розглядають його в межах досліджень арбітражного процесу чи альтернативних способів вирішення спо-
рів загалом. Напрацювання вчених складають якісну основу для здійснення подальших наукових розробок 
предмету дослідження.

Особливості правової природи інституту визнання та надання дозволу на виконання арбітражних рішень 
можна розкрити крізь призму теоретичних напрацювань природи та суті таких категорій як арбітраж та арбі-
тражна угода (арбітражне застереження), які є ключовими поняттями, що становлять теоретичну першо-
основу та підставу для арбітражного провадження та подальшого виконання, в тому числі примусового, 
результату такого провадження.

Ю.Д. Притика зазначає, що арбітраж є формою приватного правосуддя, яке ґрунтується на угоді, укладе-
ній спеціально для цього сторонами спору, де арбітр наділяється повноваженнями, що аналогічні до повно-
важень судді; водночас ці повноваження випливають з угоди між сторонами (Притика 1995: 36-39; При-
тика, 1997: 45). Таким чином слушно буде підкреслити, що ключовим у правовій природі міжнародного 
комерційного арбітражу буде його приватна природа та договір сторін як підстава для здійснення арбітраж-
ного провадження. Натомість базуючись на концепції монополії держави на насильство будь-яке примусове 
виконання цивільно-правового обов’язку, тобто примушування особи до такого виконання, можливе тільки 
на підставі рішень компетентних державних органів, прийнятих на підставі закону. Відповідно, логічним 
завершення «приватного правосуддя» є використання державних владних механізмів через звернення до 
державного суду та виконавчих органів з метою легітимізації виконання арбітражного рішення як акту при-
ватно-правового характеру.

Цікаво, що роблячи акцент на недержавній природі арбітражу науковці визначають його як певний еле-
мент громадянського суспільства. Так, М.Ф. Селівон, голова Міжнародного комерційного арбітражного суду 
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та Міжнародної арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України, зазначає, що третейська юрис-
дикція як вид недержавної діяльності є елементом громадянського суспільства, яка доповнює правосуддя – 
основний чинник захисту прав і свобод юридичних та фізичних осіб (Селівон, 2016: с. 45). О.П. Подцерков-
ний розглядає арбітраж як елемент громадянського та господарського суспільства (Подцерковний, 2014: 53)  
Такий підхід зустрічається і в багатьох інших вчених, які вбачають в арбітражі ознаку громадянського сус-
пільства у специфічному його прояві. Ми ж продовжуючи думки науковців зазначимо, що за природою арбі-
траж є формою самоорганізації сторін приватноправових відносин та правничої спільноти, що складається 
із фахівців-правників, які не задіяні у відповідний момент безпосередньо у здійсненні державного судочин-
ства в якості представників держави. Метою такої самоорганізації є вирішення приватноправових спорів без 
задіяння державних судів для розгляду справи по суті. Отже, арбітражний розгляд слід вважати елементом 
самоорганізованої професійної правничої спільноти – частини громадянського суспільства, яка допомагає 
сторонам на основі волевиявлення сторін у більш зручний альтернативний формальному судовому розгляду 
спосіб вирішити приватноправовий спір.

М.Ф. Селівон зазначає, що суди щодо арбітражу як недержавної юрисдикційної інституції здійснюють 
функцію контролю, яка реалізується насамперед під час розгляду судами справ про скасування рішень тре-
тейських судів і міжнародного комерційного арбітражу, справ про видачу виконавчого документа на рішен-
ня третейського суду та заяв про примусове виконання рішень міжнародного арбітражу; та функцію сприян-
ня, яка реалізується під час вжиття забезпечувальних заходів щодо позову, заявленого в арбітражі, сприяння 
в отриманні та збереження доказів, формування правозастосовної практики в контексті сприяння арбітражу 
та створення проарбітражного клімату (Селівон, 2016: 44, 45; Селівон 2014: 28). Ми повністю погоджу-
ємось із вказаною тезою і заначимо, що, з однієї сторони обов’язкова процедура визнання та виконання 
рішень міжнародного комерційного арбітражу є формою реалізації концепції монополії держави у сфері 
судочинства та реалізації його наслідків, з іншої сторони, ця процедура є формою контролю за дотриманням 
прав, свобод та законних інтересів учасників арбітражної угоди. При такому контролі держава перевіряє, 
чи справді сторона вільно та у прямій формі відмовилася від свого права на захист прав та інтересів у дер-
жавних судах, та чи здійснювався арбітражний розгляд з наданням можливості стороні подати свої доводи 
та заперечення. Остання вимога є своєрідним міжнародно визнаним стандартом та принципом здійснення 
арбітражного провадження на засадах змагальності.

Що ж до самого міжнародного комерційного арбітражу, то В.І. Гуменюк зазначав, що міжнародний комерцій-
ний арбітраж є недержавним судом, джерелом правозастосовної діяльності якого є угода сторін, який утворюєть-
ся для розгляду спорів, що виникають із договірних та інших цивільно-правових відносин у сфері зовнішньоеко-
номічної діяльності, якщо хоча б одна із сторін є іноземним суб’єктом права (Гуменюк, 2008: 143).

О.Т. Волощук аналізуючи теорію правової природи арбітражу, підтримує позицію багатьох українських 
науковців про змішану теорію арбітражу, яка розкриває міжнародний комерційний арбітраж як самостійний 
інститут, що включає в себе матеріально-правові та процесуально-правові елементи. При цьому, науковець 
наголошує й на тому, що арбітраж має подвійну правову природу, оскільки розглядається і як орган, і як про-
цедура розгляду спору (Волощук, 2009: 54).

Відповідно, сам арбітраж є постійно діючим чи тимчасовим недержавним органом. Водночас, якщо гово-
римо про угоду сторін як джерело регулювання діяльності арбітражу, то тут йдеться про діяльність із приводу 
вирішення конкретного приватноправового спору, тобто компетенцію у конкретній справі. Натомість органі-
заційне регулювання діяльності арбітражу, крім самої угоди сторін щодо організаційних аспектів арбітражу, 
може здійснюватися установчими документами такого органу та/або законодавством. В Україні, наприклад, 
діяльність міжнародного комерційного суду регулюється Законом України «Про міжнародний комерційний 
арбітраж» (Про міжнародний комерційний арбітраж. Закон України, 1994 з подальшими змінами).

Цікавим аспектом для розуміння природи арбітражу та виконання арбітражних рішень є додержання 
принципу належної компетенції арбітражу щодо розгляду конкретного спору. О. Чирич слушно зазначає, 
що повноваження арбітражу вирішувати питання щодо власної юрисдикції є умовно незалежним, адже 
таке повноваження і право знаходиться під резервом послідовного судового контролю державного суду  
(Чирич, 2011: 105). Це означає, що навіть, якщо арбітраж прийняв рішення щодо своєї компетенції, держав-
ний суд у подальшому переглядатиме, чи відповідало таке рішення змісту арбітражної угоди, у якій відо-
бражається воля її сторін. Це зумовлено тим, що визначення компетенції арбітражу на основі домовленості 
сторін є цією концептуальною базою, на якому загалом ґрунтується підстава для арбітражного розгляду як 
альтернативи судовому розгляду. Водночас факт такої домовленості сторін виключає (якщо інше не випли-
ває з домовленості, або подальшої процесуальної поведінки сторін) можливість здійснювати вирішення спо-
ру у системі державних судів.

Слушно зазначає Т.Г. Захарченко, що доктрина містить вказівку на складну правову природу арбітражно-
го застереження (арбітражної угоди), яке, з одного боку, є результатом вільного волевиявлення сторін – учас-
ників цивільно-правових відносин, і тому, відповідно, є цивільно-правовим договором. З другого боку, про-
довжує науковець, арбітражна угода виходить за межі приватноправових відносин, не укладається в межі 
цивілістики і має процесуальні наслідки, оскільки в ній сторони визначають орган, який має виключну 
юрисдикцію над спорами, що виникають з правовідносин сторін, визначених у арбітражній угоді.

У зв’язку з цим, резюмує Т.Г. Захарченко, арбітражна угода є одним із випадків реалізації теорії автономії волі 
сторін, яка допускається виключно в межах визначених державою. Одночасно арбітражна угода має так званий 
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дерогаційний ефект, який означає виключення спорів, що охоплюються арбітражною угодою, з юрисдикції дер-
жавних судів (Захарченко, 2014: c. 65). Водночас варто зазначити, що у правовій системі України можливість 
такого виключення повинно прямо бути передбачене національним процесуальним законодавством.

Р.А. Майданик зазначає, що арбітражна угода є особливим приватноправовим договором, що полягає 
у волевиявленні та дії приватно-організаційного типу, спрямованій реалізацію громадянського права на 
захист. Науковець продовжує, що приватноправові відносини, які виникають на підставі арбітражної угоди, 
безпосередньо не обслуговують майновий оборот, а спрямовані на забезпечення і здійснення вже існуючих 
цивільних правовідносин у межах основного матеріально-правового договору (Майданик, 2011: 366-367).  
Таким чином вчений підкреслює, що по суті арбітражна угода виступає волевиявленням сторони щодо 
вибору (набуття права) способу захисту основного цивільного права, яке виникає з іншого правочину і зали-
шення вирішення такого спору на розсуд арбітражному органу. Таке волевиявлення, як правило, виключає 
можливість сторони звертатися за захистом свого цивільного права до державного суду. Тим не менше, ще 
раз наголосимо, що державний суд перевірятиме, чи справді особа здійснила таке волевиявлення на арбі-
тражний розгляд спору на етапі виконання судового рішення.

Б.Р. Карабєльніков аналізуючи положення Нью-Йоркської конвенції зазначав, що держави-учасниці Кон-
венції свідомо пішли на обмеження юрисдикції своїх судів у спорах, щодо яких існує арбітражна угода 
(Карабельников, 2012: c. 7). І ця теза є слушним контраргументом, який можна навести на закиди фахівців, 
що юрисдикція арбітражу може порушувати принцип поширення юрисдикції судових органів на всі право-
відносини у суспільстві та принцип гарантії судового захисту прав, свобод та інтересів учасників приват-
ноправових відносин. Ми в цьому випадку наголосили б, що держава не так обмежує юрисдикцію власних 
судових органів, як надає сторонам можливість обрати більш прийнятний приватноправовий спосіб вирі-
шення спорів, виключивши при цьому судову юрисдикцію. Це, зі свого боку, право та привілей сторони, 
а не її обов’язок, відповідно, і обрання арбітражного способу вирішення спору більш доцільно розглядати як 
правову можливість, а не як обмеження права звернення до суду. Відповідно зміна юрисдикції з державного 
суду на арбітраж стає наслідком добровільного вибору сторін приватно-правових відносин, які домовились 
при виникненні спору звернутися до арбітражу, а не до суду. Тим паче у випадку зовнішньоекономічних 
відносин такий вибір спрямований на забезпечення кращого розуміння захисту своїх прав учасниками від-
носин, для яких правова і судова системи держави не в повній мірі є зрозумілою.

У продовження наведеного варто вказати цікаву тезу О.Т. Волощук та М.О. Гетманцева, що арбітражний 
розгляд конкурує з державною монополією на здійснення правосуддя у цивільних та господарських спо-
рах і підприємці часто обирають саме звернення до недержавних органів (Волощук, Гетманцев, 2019: 61).  
У цьому контексті цілком погоджуємось, що арбітраж слід розглядати як альтернативу державному судочин-
ству, яку може обрати суб’єкт господарювання керуючись власною волею та враховуючи переваги арбітражу. 
Це переваги, що описані багатьма науковцями та практиками, які узагальнено можна описати як гнучкість, 
спрощеність та оперативність арбітражних процедур, за результатами яких сторона отримуватиме арбітраж-
не рішення. А тому насамперед вибір арбітражу це можливість та право сторін, а не обмеження права на суд 
в державному судочинстві. Вдало науковцями було підкреслено монопольний характер державного право-
суддя, а тому арбітраж виключно за допомогою ряду переваг може спонукати учасників приватноправових 
відносин до надання переваги саме такому альтернативному способу вирішення спорів.

Варто зазначити, що монополія держави на здійснення судочинства та застосування примусу як елемен-
ту судового процесу зберігається і у випадку вирішення спору арбітражем проявляється у формі визнання 
та надання дозволу на виконання арбітражних рішень, оскільки вирішення цього питання відноситься до ком-
петенції державного суду. Водночас, як уже зазначалося, суд здійснює контрольну функцію перевіряючи, чи 
справді була чітка воля сторін на надання компетенції арбітражу для вирішення конкретного спору та чи від-
бувався арбітраж з дотриманням мінімальних міжнародних стандартів змагальності, які передбачають пові-
домлення іншої сторони та наданням можливості такій стороні подати свої доводи та заперечення. Першо-
джерелом таких міжнародних стандартів є положення Нью-Йоркської конвенції про визнання та виконання 
іноземних арбітражних рішень 1958 року, які були імплементованими вже у національному законодавстві.

П.В. Пушкар вважає, що забезпечення дієвості міжнародного арбітражного розгляду, є обов’язком дер-
жави, який охоплює обов’язки вживати заходів щодо забезпечення розгляду спору і заходів щодо належного 
функціонування арбітражу (надати можливість доступу до арбітражу, забезпечити можливість отримання 
доказів та участь свідків у розгляді справи, забезпечити можливість належного та своєчасного створення 
арбітражу при суперечці щодо призначення арбітрів, надати можливість сторонам брати участь у розгляді 
спору тощо), а також заходів із визнання та виконання остаточного арбітражного рішення (Пушкар, 2010: 85).  
Це застереження щодо функції сприяння є логічним, адже без процедури сприяння у здійсненні арбітражно-
го процесу, ця процедура може виявитися вкрай неефективною. Для можливості виконання рішення, може 
бути необхідно вжити заходи із забезпечення позову, або заходи із забезпечення збирання та отримання 
доказів. Оскільки ці процедури також стосуються здійснення заходів державного примусу, то в цьому випад-
ку використання компетентних державних органів виглядає логічним.

М.Ф. Селівон зазначає, що третейське (арбітражне) судочинство є популярною формою вирішення спо-
рів, оскільки у порівнянні з державними судами має низку переваг, серед яких можливість обирати проце-
дуру формування арбітражу, кандидатів на роль арбітра, оперативність, конфіденційність, невелику вартість 
провадження та остаточність рішень. Однак вчений слушно продовжує, що функціонування міжнародного 
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комерційного арбітражу та третейських судів як інститутів приватного вирішення спорів неможливе без участі 
держави. М.Ф. Селівон вказує, що хоча законодавством України введена правова концепція арбітражу, яка 
характеризується обмеженим впливом держави на арбітражний процес та винесене арбітражне рішення, без-
заперечним є висновок, що ефективність арбітражного напряму залежить від держави в особі судової гілки 
влади, в наданні арбітражу необхідної підтримки та сприяння, створення проарбітражного клімату загалом 
та сприятливих умов для здійснення арбітражем своїх функцій зокрема (Селівон, 2016: 44, 45). Ця теза справді 
відображає стан речей, адже сам арбітраж будучи приватноправовим інститутом все ж може бути виключно 
у тому випадку ефективним та доцільним для застосування, коли його рішення може бути виконаним у тій чи 
іншій юрисдикції, в тому числі і у примусовому порядку. Без можливості виконання арбітражних рішень, вза-
галі звернення до цього позасудового засобу вирішення спорів між сторонами втрачає сенс.

Тому розвиваючи попередню тезу, ми б підкреслили, що ефективний інститут визнання та надання 
дозволу на виконання арбітражних рішень є необхідною умовою для розвитку та існування арбітражу як 
засобу для вирішення спорів, в яких беруть участь резиденти конкретної держави, чи особи, які мають у цій 
державі майно. В іншому випадку обрання цієї форми судового захисту сторонами комерційних взаємовід-
носин втрачатиме сенс. Тому відсутність ефективного інституту визнання та надання дозволу на виконання 
судових рішень є тотожним відсутності ефективного інституту позасудового арбітражного вирішення спо-
рів та доступу до альтернативних механізмів вирішення спорів.

Утім, досліджуваний правовий інститут не можна розглядати тільки з точки зору сприяння арбітражу. 
Останній є також своєрідним правовим фільтром, який не допускає неналежної арбітражної практики, що 
суперечила б міжнародним договорам та стандартам і національному законодавству.

Висновки. Ми вважаємо, що до однієї з ключових особливостей інституту визнання та надання дозволу 
на виконання арбітражних рішень є те, що цей інститут є формою реалізації державою своєї монополії на 
здійснення правосуддя та застосування засобів державного примусу, а також формою державного контролю 
за суспільними відносинами щодо арбітражного розгляду приватноправових спорів з метою захисту прав 
та законних інтересів учасників арбітражної угоди.
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Adnotacja. Artykuł pokazuje, że proces planowania działań Narodowej Policji w zakresie ochrony lasów jest 
traktowany jako etap procesu zarządzania. W celu wywierania wpływu na organizację procesu ochrony lasów rozważana 
jest funkcja administracji, która jest dość złożonym zestawem działań, operacji i czynności, których przeprowadzenie 
powinno opierać się na systemie zasad. Pojęcie to rozumie zasady, wzorce, teorie, poglądy doktrynalne naukowców, które 
określają istotę, treść, kierunki procesu planowania.

Udowodniono, że proces efektywności planowania, na podstawie którego są określane działania policji w zakresie 
ochrony lasów, wiąże się z takimi zasadami: legalność, aktualność, naukowość, obiektywizm i konkretność.

Zaproponowano klasyfikację planów akceptowanych przez Narodową Policję Ukrainy w zakresie ochrony lasów na 
trzy grupy: ogólne, specjalne, indywidualne. Pozwala to w pełni objąć kompleks złożonych zagadnień związanych ze 
specyfiką lasów ukraińskich i określić praktyczne środki ich realizacji.

Ustalono, że ważnym etapem planowania jest podjęcie decyzji o ich realizacji, które stanowi apodyktyczną, 
organizacyjną decyzję podmiotu administracji publicznej. Taka procedura ma ustaloną formę z obowiązkowymi 
danymi, podpisami upoważnionych osób i jest przekazywana wykonawcom z wyprzedzeniem. Wykazano, że biorąc 
pod uwagę specyfikę zadań związanych z ochroną lasu, w treści planów wskazane jest udokumentowanie takich działań, 
jak upowszechnianie wiedzy prawnej o potrzebie ochrony lasu w instytucjach edukacyjnych, mediach, działalności 
wydawniczej. Udowodniono, że skutecznym sposobem ochrony tego zasobu jest informowanie społeczeństwa, 
organizowanie otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji społecznych, identyfikowanie problematycznych 
kwestii leśnictwa i wykorzystywanie sposobów rozwiązywania tych problemów.

Słowa kluczowe: Narodowa Policja; Państwowa Straż Leśna; Państwowa Agencja Zasobów Leśnych; proces 
zarządzania; ochrona lasów; planowanie; prawo w zakresie ochrony lasu.
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Abstract. The article shows that the process of activity planning of the National Police of Ukraine in terms of forest 
conservation is regarded as a stage of managerial process. In order to influence the organization of the forest protection 
process, the author considers the administration function, which is a rather complex set of actions, operations and activities, 
which should be based on a system of principles. This term involves rules, patterns, theories, scientific doctrinal opinions 
identifying the essence, content, scope of the planning process.

The research proves that the process of effective planning, which determines the activities of the police in the area of forest 
protection, is associated with the following principles: legality, relevance, scientific nature, objectivity and specificity.

The author proposes to classify the forest protection plans approved by the National Police of Ukraine into three 
groups: general, special, and individual. This allows one to fully cover a range of complex issues related to the specifics 
of Ukrainian forests and identify practical means of their implementation.

It is established that an important stage of planning is the decision on their implementation which is an authoritative, 
organizational decision of the subject of public administration. That kind of procedure has the specific form with mandatory 
particulars, signatures of the authorized persons and is brought to the executors in advance. The research highlights 
the expediency of consolidating such actions as dissemination of legal knowledge regarding the need for forest protection 
in educational institutions, mass media, publishing activities in the plans taking into account the specifics of tasks 
associated with forest conservation. It justifies that an effective means of protection of this resource involves informing 
the public, holding open meetings with representatives of non-governmental organizations, identifying problems of forest 
management and using ways to solve these problems.

Key words: National Police, State Forest Resources Agency, State Forest Protection Service, management processes, 
forest protection, planning, forestry law.
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Анотація. У статті показано, що процес планування діяльності Національної поліції в сфері охорони лісів 
розглядається як стадія управлінського процесу. З метою здійснення впливу на організацію процесу охорони лісів 
розглянуто функцію адміністрування, яка являє собою достатньо складний комплекс дій, операцій та заходів, про-
ведення яких повинно базуватися на системі принципів. Під цим терміном розуміють правила, закономірності, 
теорії, доктринальні погляди науковців, які визначають сутність, зміст, напрямки процесу планування.

Доведено, що процес ефективності планування, на основі яких визначається діяльність поліції у сфері охоро-
ни лісів, пов’язаний з такими принципами: законність, актуальність, науковість, об’єктивність та конкретність.

Запропоновано класифікувати плани, які приймаються Нацполіцією України в сфері охорони лісів, на три 
групи: загальні, спеціальні, індивідуальні. Це дозволяє повністю охопити комплекс складних питань, пов’язаних 
зі специфікою українських лісів та визначити практичні засоби їх реалізації.

Встановлено, що важливою стадією планування є прийняття рішення щодо їх реалізації, яка являє владне, 
організаційне рішення суб’єкта публічного управління. Така процедура має встановлену форму з обов’язковими 
реквізитами, підписами уповноважених осіб та завчасно доведена до виконавців. Показано, що враховуючи спе-
цифіку завдань, пов’язаних з охороною лісу, в змісті планів доцільно зафіксувати такі заходи, як поширення 
правових знань стосовно необхідності охорони лісу в освітніх закладах, засобах масової інформації, видавничій 
діяльності. Доводиться, що ефективним засобом охорони цього ресурсу є інформування громадськості, проведен-
ня відкритих зустрічей з представниками громадських організацій, визначення проблемних питань лісової справи 
та використання шляхів розв’язання даних проблем.

Ключові слова: Національна поліція, Державна лісова охорона, Державне агентство лісових ресурсів, управ-
лінський процес, охорона лісів, планування, лісоохоронне законодавство.

Вступ. Актуальність теми дослідження пов’язана з двома причинами. По-перше, це необхідність удо-
сконалення діяльності поліції в сфері охорони лісів. Причина такого підходу пов’язана з критичним станом 
цього природного ресурсу, який зазнає нищівних вирубок, захоплення лісових земель, незаконну зміну їх 
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цільового призначення та інших факторів порушень законодавства. На практиці часто складається ситуація, 
коли співробітники Державної лісової охорони не можуть без допомоги Національної поліції ефективно 
протидіяти правопорушенням. По-друге, проблема охорони лісів є складним завданням, яке потребує вико-
ристання різних норм, засобів та способів. Реалізація комплексу таких заходів отримала в теорії управлін-
ня назву – планування діяльності. Виходячи з цього, виникла необхідність дослідити питання планування 
діяльності Національної поліції в сфері охорони лісів, що повинно дозволити узгодити сумісну роботу її 
підрозділів зі структурами Державного агентства лісових ресурсів.

Основна частина. Викладення матеріалів дослідження необхідно розпочати з того, що по-перше, плану-
вання є основою здійснення управлінських процесів в конкретній системі. В юридичній науці існує декілька 
підходів до категорії планування, які можна систематизувати на наступні групи: 1) функція управління;  
2) окремий управлінський процес; 3) стадія процесу управління. Як вказує В.М. Плішкін, як функція управ-
ління планування дає змогу визначити цілі заходів на подальший період діяльності з урахуванням факто-
рів, які впливають на стан системи (Плішкін, 1999: 95). По-друге, управлінський процес – планування, яке 
включає в себе розробку систем, направлених на досягнення результату. По-третє, М.М. Новікова пропо-
нує розглядати планування як початковий процесу управління, пов’язаний зі здійсненням управлінського 
циклу (Новікова, 2016: 22). На підставі викладених та інших підходів, можна сказати, що планування участі 
підрозділів Національної поліції в сфері охорони лісів є окремою стадією процесу адміністрування, який 
складається з комплексу послідовних дій, заходів, їх послідовності, виконавців, термінів реалізації, розпо-
ділу фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів, спрямованих на ефективний захист цього 
природного ресурсу від протиправних дій, пожеж та нераціонального використання.

Процес планування являє собою досить складний комплекс дій, операцій та заходів, проведення яких 
повинно базуватися на системі принципів. Під цим терміном розуміють правила, закономірності, теорії, док-
тринальні погляди науковців, які визначають сутність, зміст, напрямки процесу планування. За допомогою 
принципів суб’єкти публічного адміністрування створюють засади розробки дієвих, реальних, раціональ-
них, законодавчо-обґрунтованих планів, зрозумілих для виконавців, які завжди можна перевірити та про-
вести їх коригування. З точки зору особливостей планування органів МВС України в сфері охорони лісів, 
виділяють наступні п’ять видів принципів: 1) законність; 2) актуальність; 3) науковість; 4) об’єктивність; 
5) конкретність.

1. Принцип законності передбачає, що діяльність Національної поліції та комплекс заходів, який зна-
ходить свій вираз в плані, повинні здійснюватися на підставі Конституції України, постанов Кабінету Міні-
стрів, відомчих нормативно-правових актів, виданих МВС України, Держлісагентством, в яких регламен-
тується діяльність поліції в сфері охорони лісів. Враховуючи необхідність участі в процесі охорони лісів 
органів місцевого самоврядування, виникає потреба узгодити їх діяльність з органами внутрішніх справ 
з урахуванням положень Закону України «Про місцеве самоврядування» та іншими підзаконними актами, 
які регламентують їх діяльність.

2. Принцип актуальності знаходить своє відображення в тому, що розроблені плани повинні бути важли-
вими для охорони лісів, збереження їх стану та забезпечувати притягання порушників до відповідальності. 
В практичній діяльності лісових господарств постійно виникають питання, які потребують негайного вирі-
шення, що потребує їх включення до змісту планів. Наприклад, в Україні встановлена заборона на суцільну 
вирубку ялицево-букових лісів в Карпатах, яка постійно порушується в багатьох випадках за участю праців-
ників Держлісагентства. Цілком зрозуміло, що положення стосовно виявлення таких фактів, їх припинення, 
повинні знайти відображення в планах. До цього необхідно додати питання вдосконалення діяльності полі-
ції в містах таких рубок, зміни організаційних структур, внутрішніх управлінських процесів, які необхідно 
включити до змісту планів.

3. Принцип науковості, пов’язаний з теоретичними розробками вчених-адміністративістів в сфері управ-
ління В.М. Плішкіна, О.М. Бандурки, Т.А. Берегоя, Д.В. Приймаченко та ін. Так, серед науковців уже багато 
років точиться дискусія щодо правової природи актів планування, сутність якої полягає в тому, що одні роз-
глядують їх як нормативно-правові акти, інші в якості правозастосовних актів. Незважаючи на цю дискусію, 
можна зазначити, що плани містять приписи щодо вчинення однорідних дій, мають конкретний адресат, 
строки виконання. На думку Д.В. Приймаченко, при підготовці планів необхідно враховувати ту обставину, 
що такі документи входять в комплекс актів планування, присвячених конкретній проблемі (Приймаченко, 
2013: 55). Одночасно з цим розробники таких документів повинні враховувати досягнення лісівничої науки 
та досвід лісників, накопичений у цій сфері.

До їх числа відноситься використання моніторингу стану лісів, яка здійснює Українська державна база 
авіаційної охорони лісів, що дозволяє своєчасно виявити факти незаконних рубок, крадіжок лісу та передати 
таку інформацію до МВС України. Застосування даного принципу передбачає використання наукових мето-
дів пізнання та методів обробки інформації, отриманої з карт і переведення їх до цифрового масиву.

4. Принцип об’єктивності полягає у тому, що у процесі планування повинні використовуватися фактичні 
дані про стан лісів, заходи, які проводяться службами Держлісгоспу. До них належать дані про кількість пра-
вопорушень систематичного спостереження, санітарного огляду лісів, рівень пожежної небезпеки, частота 
відвідування лісів. Важливим джерелом інформації є дані Державної лісової охорони про заходи, які про-
водяться в лісах її співробітниками, іншими користувачами лісу. Використання даного принципу дозволяє 
уникнути помилок, що підвищує ефективність запланованих заходів та дотримуватися строків виконання.
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5. Принцип конкретності знаходить свою реалізацію у тому, що комплекс заходів, їх зміст, очікуваний 
результат в сфері охорони лісів повинен бути чітко вказаним без можливості різного трактування.

Методика розробки планів по організації охорони лісів базується на загальній методиці вироблення і при-
йняття рішень. Відповідно до неї доцільно планувати тільки такі лісоохоронні заходи, які реально можуть 
бути проведені силами підрозділів поліції.

Дотримання даного принципу потребує забезпечення виконавців матеріально-технічними ресурсами, 
кадрами, які мають фахові знання та досвід в сфері охорони лісу. Такий підхід вимагає залучення спів-
робітників Державної лісової охорони, на яких покладено обов’язок здійснення державного контролю за 
додержанням вимог лісового та мисливського законодавства, п.  4 «Положення про державну лісову охоро-
ну». У плані обов’язково повинні бути названі виконавці та відповідальні особи, які будуть безпосередньо 
організовувати виконання конкретних заходів.

Планування дозволяє найбільш ефективно використовувати сили і засоби Національної поліції для 
досягнення найкращих результатів при можливо менших витратах. Така діяльність забезпечує рівномірний 
розподіл роботи, ритмічність діяльності підрозділів і співробітників, чітку взаємодія різних служб і підроз-
ділів. На додаток до цього планування підвищує відповідальність виконавців, спрощує контроль, вивчення 
і узагальнення позитивного досвіду.

У нормативних актах, що видаються МВС України в останні роки, визначається роль планування як най-
важливішого засобу забезпечення організованості, злагодженості в роботі за рішенням завдань, поставле-
них перед органами внутрішніх справ в сучасний період. Так, в Інструкції з організації планування в системі 
Національної поліції України від 24.12.2015 р. регламентується порядок підготовки планів, які включає в себе 
вимоги до таких документів, організацію планування, організацію виконання планів, коригування планів, 
контроль за їх виконанням (Про затвердження Інструкції з організації планування в системі Національної 
поліції України…). В документі звертається увага на необхідність оформлення плану у вигляді таблиці, яка 
має такі графи: порядковий номер заходу, назва заходу, відомості про виконавців, строк виконання, очікува-
ний результат, відмітка про виконання, примітка. Згідно даного нормативно-правового акту, плани в системі 
Національної поліції поділяються на наступні групи: загальні, спеціальні, індивідуальні (рис. 1).

Виходячи з такої систематизації доцільно роз-
глянути зміст кожної з них шляхом трансформа-
ції їх змісту до завдань з охорони лісів.

1. Загальні плани являють собою документ, 
що визначає обсяг роботи підрозділів поліції 
за участю співробітників Державного агент-
ства лісових ресурсів відповідно до основних 
напрямів їхньої діяльності. До цієї категорії від-
носяться перспективні плани, на підставі яких 
реалізується Стратегія розвитку органів систе-
ми Міністерства внутрішніх справ на період до 
2020 р., затвердженої наказом МВС України від 15.11. 2017 р. Завданням даного акту є подальша розбудова 
системи МВС для зміцнення публічної безпеки, правопорядку, забезпечення державної політики у сфері 
внутрішніх справ. В тексті документу знайшли відображення наступні пріоритети: безпечне навколишнє 
середовище, протидія злочинності, які тісно пов’язані з питаннями охорони лісу. В деяких випадках вико-
ристовуються стратегічні плани, які відрізняються від звичайних тим, що в них визначається бажаний план 
організації діяльності, якого хочуть досягнути в майбутньому. Як вказує М.Б. Свистович, стратегічне плану-
вання оцінює перспективи, виявляє можливості, загрози зовнішнього середовища, сильні та слабкі сторони 
внутрішнього середовища (Свистович, 2015: 39).

Другою категорією загальних планів є поточні плани, завданням яких є визначення практичних засобів 
для їх реалізації на чітко встановлений плановий період – рік, півріччя, квартал, місяць.

2. Спеціальні плани включають в себе комплекс завдань щодо виконання законодавчих та підзаконних 
нормативно-правових актів, а також оперативно-профілактичних заходів. Наприклад, «Правила пожежної 
безпеки в лісах України» затверджені наказом від 27.12.2004 р., №278 Держкомлісгоспу України перед-
бачають проведення організаційних заходів, проведення перевірок за участю співробітників МНС України 
з питань виконання користувачами лісів протипожежних вимог, порядку організації гасіння лісів, наявності 
технічних засобів.

3. Індивідуальні плани, які являють собою плани роботи співробітників поліції, дільничних інспекторів, 
в яких необхідно передбачити питання контролю за станом лісів, проведення перевірок «нелегальних пило-
рам» місць складування лісу.

В своїй діяльності МВС України постійно звертає увагу на необхідність поліпшення якості планування. 
Однак, проведений автором аналіз показав, що практика планування природоохоронної роботи вимагає зна-
чно більшої уваги з боку керівників служб і підрозділів, так і вдосконалення.

На основі аналізу інформації про стан, структуру, динаміку порушень лісоохоронного законодавства, про 
результативність зусиль всіх служб міліції в боротьбі з ними, і з урахуванням уже визначених цілей і напрямів 
природоохоронної діяльності складаються плани заходів. Планування надає будь-якої діяльності цілеспрямо-
ваність, логічну послідовність і конкретність, а отже, сприяє її ефективності. Від того, які заплановані заходи 

Рис. 1. Види планів в системі 
Національної поліції України
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по боротьбі з порушенням лісоохоронного законодавства на кого покладено їх виконання, і яким чином вони 
будуть здійснені, залежать результати охорони лісового фонду та лісів, що не входять в лісовий фонд.

При цьому необхідно пов’язати планування лісоохоронної діяльності поліції з загальними планами по 
боротьбі зі злочинністю. При реалізації здійснення лісоохоронних заходів можливе виявлення і затримання 
водіїв автотранспортних засобів, що знаходяться під впливом наркотиків в стані сп’яніння; засуджених, які 
вчинили втечу з місць відбування покарання; дезертирів з лав Збройних Сил України; наркоманів; розшуку-
ваних злочинців тощо. При складанні таких планів необхідно враховувати рекомендації ГУНП МВС України 
і пропозиції підлеглих підрозділів, соціально-економічну специфіку регіону, кліматичні і природні умови.

Таким чином, план як інструмент організації повинен:
– містити не тільки постановку, а й узгодження завдань і заходів, спрямованих на боротьбу з порушення-

ми лісоохоронного законодавства та іншими правопорушеннями;
– виділення основного напрямку діяльності;
– передбачати комплексне вирішення поставлених завдань;
– мати систему завдань, вирішення яких веде до виконання головного завдання, узгоджених між собою;
– забезпечувати відповідність завдань функцій, фактичним ресурсам та можливостям виконавців;
– передбачати контроль за здійсненням намічених заходів і коригування плану з урахуванням фактичного 

розвитку ситуації.
Виходячи з цього, кожен співробітник поліції, який задіяний у виконанні лісоохоронних заходів зобов’язаний 

скласти індивідуальний план і погодити його з загальним планом. Такі плани найчастіше складаються спів-
робітниками підрозділів поліції, дільничними інспекторами поліції, за участю працівників Державної лісової 
охорони, які обов’язково готуються при боротьбі з лісовими пожежами та заходами з охорони лісів.

Складання та затвердження плану є лише передумовою вирішення поставленого завдання. Для його реа-
лізації необхідно розробити та прийняття управлінські рішення, які з є стадіями будь-якого управлінського 
циклу, в тому числі і в організації охорони лісового фонду та лісів, що не входять в лісовий фонд. При цьому 
необхідно і своєчасно інформувати виконавців про прийняте рішення, що дозволить їм зосередити необхідні 
технічні, людські та фінансові ресурси. Як вказує К.Л. Бугайчик, планування знаходить свою реалізації на 
оперативних нарадах, у планах індивідуально-виховної роботи, психопрофілактичної роботи, у роботі коле-
гій ГУНП МВС (Бугайчук, 2019: 88).

Доведення рішення до безпосередніх виконавців може здійснюватися різними шляхами: в усній формі, 
на нараді, інструктажі, службових заняттях, напрямком письмових вказівок. Це залежить від характеру при-
йнятого рішення, від числа виконавців і інших обставин у вигляді часового фактору, організаційно-техніч-
них можливостей суб’єкта управління. Причому, чим вище рівень суб’єкта, що прийняв рішення і більше 
число виконавців, тим, складніше здійснити доведення рішення до них, тим більше уваги вимагає організа-
ція цієї роботи.

Характер завдань, що стоять перед поліцією в сфері охорони лісів, вимагає використання всіх перерахо-
ваних вище шляхів для доведення рішень до виконавців. Однак, як показує практика, найбільш часто тут 
використовуються інструктаж, а так само передача рішення по засобам зв’язку, що особливо специфічно для 
умов здійснення функцій з охорони лісів.

Для кваліфікованого проведення інструктажу необхідно добре знати функціональні обов’язки кожного 
бере участь в лісоохоронних заходах співробітника, обстановку в якій йому доведеться діяти, умови місцевос-
ті, дислокацію органів Держлісагентства. Тому інструктувати виконавців повинен їх керівник, як особа більше 
інших обізнана про перерахованих обставин, бо відповідальний за організацію природоохоронних заходів.

Треба враховувати і той факт, що у виконанні рішення зазвичай бере значну кількість співробітників, 
комплекс охорони, працівників поліції, кожен з яких виконує доручене йому конкретне завдання. Для реалі-
зації рішення в цілому необхідно організувати взаємодію між його виконавцями, координувати їх діяльність. 
Такі заходи передбачають: забезпечення аналітичного підходу до планування, розстановці і використанню 
сил; поєднання контролю з наданням практичної допомоги; вдосконалення форм зв’язку з населенням; зміц-
нення контактів у вирішенні питань з відповідними органами; забезпечення участі служб охорони громад-
ського порядку в роботі по виконанню законодавства про охорону навколишнього середовища.

Практика свідчить, що відсутність узгодженості, низький рівень планування подібної роботи, нераці-
ональна розстановка сил і засобів негативно позначається на рішення органами внутрішніх справ завдань 
з охорони природних ресурсів країни.

Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Процес планування діяльності Національної поліції в сфері охорони лісів необхідно розглядати як 

стадію управлінського процесу та функцію адміністрування з метою здійснення впливу на організацію про-
цесу охорони лісів.

2. В змісті планів необхідно передбачити систему заходів, спрямованих на охорону лісу з урахуванням 
різнорідних факторів, пов’язаних з особливостями цього природного ресурсу, таких як система доріг, яка 
використовується для вивозу лісу, розташування лісів, наявність населених пунктів, дислокацію органів 
внутрішніх справ, служб Держлісагенства та лісової охорони.

3. Процес ефективності планування пов’язаний з принципами, до числа яких відносять: законність, акту-
альність, науковість, об’єктивність та конкретність, на основі яких визначається діяльність поліції у сфері 
охорони лісів.
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4. Плани, що приймаються Нацполіцією України в сфері охорони лісів доцільно класифікувати та три 
групи: загальні, спеціальні, індивідуальні, що дозволяє повністю охопити комплекс складних питань, 
пов’язаних зі специфікою українських лісів та визначити практичні засоби їх реалізації.

5. Важливою стадією планування є ухвалення рішення щодо їх реалізації яка являє владне, організаційне 
рішення суб’єкта публічного управління. Така процедура має встановлену форму з обов’язковими реквізи-
тами, підписами уповноважених осіб та бути завчасно доведеним до виконавців. Враховуючи специфіку 
завдань, пов’язаних з охороною лісу, в змісті планів доцільно зафіксувати такі заходи, як поширення право-
вих знань стосовно необхідності охорони лісу в освітніх закладах, засобах масової інформації, видавничій 
діяльності. На додаток до цього ефективним засобом охорони цього ресурсу є інформування громадськості, 
проведення відкритих зустрічей з представниками громадських організацій, визначення проблемних питань 
лісової справи та шляхи розв’язання різних проблем.
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Adnotacja. Artykuł bada zagadnienia historii rozwoju i kształtowania się sądownictwa administracyjnego jako gwarancji 
ochrony subiektywnych praw publicznych na Ukrainie. Autor stwierdził, że od kilku dziesięcioleci rozwój sądownictwa 
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Анотація. У статті досліджуються питання історії розвитку та становлення Адміністративної юстиції як 
гарантії захисту суб’єктивних публічних прав в Україні. Автором зроблено висновок, що впродовж декількох 
десятиліть розвиток адміністративної юстиції є характерним для національної правової системи. Автором визна-
чено, що українська національна правова система має характерні особливості прагнення до створення умов для 
здійснення управлінської функції держави на засадах прозорості, відкритості прийняття адміністративних актів, 
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гарантування суб’єктивних публічних прав приватної особи. Автором підкреслено, що на формування україн-
ської правової системи вплинуло як особливості національного історико-правового розвитку, так і європейська 
правова традиція, зокрема, таких держав, як Австро-Угорщина, Франція.

Ключові слова: адміністративне судочинство, гарантії, захист, правова система, реформування, суб’єктивні 
публічні права приватної особи.

Вступ. Активізація євроінтеграційних процесів в Україні обґрунтовує доцільність створення системи 
ефективних засобів захисту прав та свобод людини, де особливе місце займає система адміністративної 
юстиції. Право на доступ до правосуддя та справедливий судовий розгляд є однією з основних ознак право-
вої держави. Історія розвитку системи адміністративної юстиції для країн Східної та Центральної Європи 
має відносно не тривалий характер. Лише починаючи із 30-40 роках ХІХ ст.. в окремих країнах Центральної 
Європи з’являються перші державно-владні інституції – суди адміністративної юстиції (Гриценко, 2013: 
107). На початку XIX cт. система органів адміністративної юстиції була новим публічно-правовим явищем, 
запровадження якого розв’язувало низку стратегічних задач із розбудови правової держави, зокрема, щодо 
створення механізму гарантування прав і свобод громадян від неправомірних дій органів державної влади 
та місцевого самоврядування з урахуванням культурних, соціальних, національних політичних умов та сус-
пільно-правових традицій.

Основна частина. Варто наголосити, що питання дослідження історії становлення адміністративної юсти-
ції присвячено окремі наукові розробки представників як науки адміністративного права (В.Б. Авер’янова, 
Ю.П. Битяка, І.С. Гриценка, А.Т. Комзюка, М.М. Коркунова, Р.О. Куйбіди, О.П. Рябченко, Ю.М. Старилова, 
Ю.А. Тихомирова, М.М. Тищенко та ін.), так і вчених теоретиків (О.Ф. Андрійко, О.Н. Ярмиш та ін.). Однак 
у дослідженнях представників адміністративної науки відсутнім є комплексне дослідження особливостей 
розвитку адміністративної юстиції як гарантії захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи.

Метою дослідження є здійснення характеристики історії становлення адміністративної юстиції як гаран-
тії захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи в Україні.

Запровадження ідеї адміністративної юстиції було б неможливим без належного політико-правового нау-
кового базису, у вигляді філософських трактатів М.Д. Загряцкова (Загряцкова, 1908: 81-98), Н.М. Коркунова 
(Коркунов, 1888), М.М. Палібіна (Палібіна, 1900) та інших вчених. Вже тоді відбулося, як зазначає І.С. Гри-
ценко, науково-теоретичне закріплення доцільності визначення системи органів адміністративно юстиції як 
головної гарантії забезпечення захисту приватної особи у публічно-управлінській сфері (Гриценко, 2013: 107).

Однак необхідно підкреслити, що розвиток української державності на територіях, де панувала влада 
Російської імперії був спрямований на запровадження «поліцейської» держави (Тарасов, 1910: 105-110), 
а відтак держави, де нівелюються права та свободи людини у її взаємовідносинах із управлінським апаратом.

У таких умовах складно говорити про формування засад функціонування системи гарантій забезпечення 
прав і свобод людини у публічно-управлінській сфері. При цьому варто відзначити, що певні спроби функ-
ціонування певної системи стримувань державно-політичного бюрократичного свавілля все ж є характер-
ними для розвитку України різних часів. Особливої уваги потребує прагнення розбудувати вільну україн-
ську козацьку державу, де за часів Богдана Хмельницького вдалося запровадити такий «прототип» системи  
адміністративної юстиції, як система судів часів Гетьманщини.

До визначальних подій історії розвитку української системи права стало прийняття першої Конституції 
України у 1710 році, Конституції гетьмана Пилипа Орлика, положеннями якої було визначено засади забез-
печення реалізації захисту суб’єктивних прав особи від свавілля козацької старшини (Конституції і консти-
туційні акти України, 2001: 8-30).

Наступним актом, який необхідно відзначити в аспекті дослідження історії становлення системи адміні-
стративної юстиції, є перший своєрідний вітчизняний український кодекс – «Права, за якими судиться мало-
російський народ» 1743 року. Положеннями зазначеного акту було врегульовано ряд суто публічно-право-
вих питань організації управління суспільством та відповідних взаємовідносин людини та держави. Зокрема, 
«Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року урегульовували питання проходження державної 
військової служби, процедури добору на посади органів публічної влади, організації судоустрою, здійснення 
права на місцеве самоврядування, розпорядження публічним майном та публічними ресурсами. Звичайно, 
робити висновок про визначення процедури врегулювання публічно-правових спорів відповідно до положень 
«Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року не уявляється можливим, однак певні засади вже 
тоді були означені. Зокрема, «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року визначили проце-
дуру реалізації права особи на звернення до суду, порядок і зміст розв’язання загального (публічного) змісту, 
принципи судочинства, врегульовував правосуб’єктність учасників судочинства (Дмитришин, 2012: 103-110;  
Мироненко, 1997: 298-305). Судова система Гетьманщини, маючи чотирирівневу структуру, передбачала 
функціонування спеціалізованих судів (такими судами були вищі суди Гетьманщини з військових і політичних 
справ, духовні, домініальні, цехові, купецькі, ярмаркові та митні суди) (Мироненко, 1997: 298-305).

Як зазначає І.С. Гриценко, створення спеціалізованих судів у період Гетьманщини стало прогресивним 
результатом трансформації звичаєвого козацького права (Гриценко, 2013: 110-111).

Наступним періодом історії розвитку вітчизняної системи адміністративної юстиції стали події рево-
люції 1905 року, проголошення Маніфесту про дарування населенню громадянської свободи на засадах 
справжньої недоторканності особи, свободи совісті, слова, зібрань та спілок [9], що означало визнання за 
приватними особами суб’єктивних публічних прав, а отже і необхідність створення спеціального механізму 
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реалізації та захисту останніх. Необхідність проведення реформ у Російській імперії було проголошено із 
прийняттям 23 квітня 1906 р. нових «Основних законів Російської імперії», однак необхідно відзначити 
декларативність процесів реалізації їх положень (Усенко, 2009: 112).

Підтримано ідею створення системи адміністративної юстиції у діяльності Тимчасового уряду. Так, згідно 
із Положенням від 30 травня 1917 р. (Українське державотворення революційної доби, 2006: 15-20) було визна-
чено, що здійснення розгляду публічно-правових спорів має здійснюватися відповідними адміністративними 
судами, що і було відображено у проекті Закону про адміністративні суди 1917 року. Було запропоновано до 
утворення системи адміністративних судів виконання функції врегулювання публічно-правових спорів покласти 
на урядовий сенат як вищого адміністративного суду, та запровадження в судових округах посадових осіб адміні-
стративних суддів, таким чином утворюючи окружні структурні ланки системи адміністративної юстиції (Хама-
нева, 1999: 6). Отже, історія розвитку національної судової системи визначила тенденцію до створення адміні-
стративних судів як повноцінних судових органів, метою функціонування яких є врегулювання спорів у сфері 
управління, замість діючих тоді губернських присутствій щодо селянських, земських, міських справ, військової 
повинності, промислового податку, фабричних справ. Однак, на жаль, суспільно-політичні реалії революційно-
го періоду розвитку України початку ХХ ст. не дозволили реалізувати ідею створення спеціалізованої системи 
гарантій забезпечення захисту суб’єктивних публічних прав приватної особи (Старилов, 2001: 10).

Ідея створення адміністративної юстиції певною мірою була підтримана під час функціонування уряду Україн-
ської народної республіки доби Директорії 1920 р.. Проектом Основного Державного Закону Української Народної 
Республіки доби Директорії (1920 р.) було передбачено створення в межах національної судової системи України 
спеціалізованого Вищого Адміністративного Суду. До компетенції Вищого Адміністративного Суду відповідно до 
зазначеного проекту було віднесено врегулювання публічно-правових спорів (тобто спорів між адміністративними 
органами та органами самоуправління) з дотриманням відповідної судової процедури задля забезпечення реалізації 
принципу законності розпоряджень суб’єктів владних повноважень (Слюсаренко, 1993: 114–116).

Отже, необхідно відзначити, що впродовж ХІХ− початку ХХ ст.ст. в Російській імперії формування сис-
теми адміністративної юстиції відбувалося переважно на декларативних засадах, що не дозволяло належним 
чином реалізувати державницьку задачу захисту суб’єктивних публічних прав приватних осіб (Бандурка, 
2001: 325–326). Варто відзначити, що необхідність забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних публіч-
них прав приватної особи є так званим своєрідним «каталізатором» для становлення та розвиток інституту 
адміністративної юстиції як на теренах нашої країни, так і на теренах країн Європи.

Радянський період розвитку України не сприяв становленню системи адміністративної юстиції. Певні 
зрушення відбувалися у 60-тих минулого століття. В цілому діяльність адміністративних органів не підля-
гала судовому контролю. Оскарженню підлягала ряд адміністративних справ, зокрема, з питань проведення 
виборів щодо виправлення у списках виборців щодо виборів до Рад народних депутатів, справи про недоїм-
ки і штрафи, справи по скаргах на дії нотаріусів і органів, які виконували нотаріальні дії, а також по скаргах 
на помилки у записах у книгах актів цивільного стану (Юрков, 1987: 52).

З проголошенням у 1991 році незалежності України відбулося переосмислення всієї системи здійснення 
державно-управлінської функції в цілому, і зокрема, у частині забезпечення прав і свобод людини і громадя-
нина. Вирішальне значення для розвитку системи адміністративної юстиції стало прийняття таких актів, як 
Декларація про державний суверенітет України та Акт проголошення незалежності України. Проголошення 
таких актів стало підтвердженням реалізації намірів Українського народу та окремих його членів у реаліза-
ції такого суб’єктивного публічного права як права на самовизначення.

Визначальні засади реформування національної судової системи за часів незалежності України було 
визначено в Концепції судово-правової реформи від 28 квітня 1992 року. Водночас основною метою здій-
снення судово-правової реформи в Україні було визначено реорганізацію судової системи, реформування 
наявного процесуального законодавства, вдосконалення форм судочинства. Зазначеною Концепцію на разі 
утворення адміністративної юстиції як самостійного складника судової гілки не було передбачено. Від-
повідно містилося положення про віднесення до юрисдикції загальних судів повноваження із розгляду 
та розв’язання цивільних, кримінальних і адміністративних справ. До системи загальних судів відповідно 
до Концепції судово-правової реформи від 28 квітня 1992 року було віднесено районні (міські), міжрайонні 
(окружні), обласні суди та Верховний Суд України.

Ухвалення Конституції України у 1996 році стало вирішальним етапом формування національної системи 
адміністративної юстиції. Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження 
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових 
і службових осіб, які зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.

Утвердження й забезпечення прав і свобод людини і громадянина задекларовано головним обов’язком 
Української держави; саме права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість державної 
діяльності. О.Ф. Андрійко не випадково називає захист прав людини «основним чинником еволюції адміні-
стративного права» (Андрійко, 2015: 13), адже саме в забезпеченні непорушності прав і свобод людини і гро-
мадянина у відносинах з органами виконавчої влади полягає суспільне призначення адміністративного права.

З ухваленням 7 лютого 2002 р. Закону України «Про судоустрій України» та КАС України від 6 липня 2005 р. 
визначено пріоритетність створення системи адміністративних судів. до предметної юрисдикції адміністра-
тивних судів відноситься розгляд спорів, що виникають у зв’язку із : оскарженням рішень суб’єктів владних 
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повноважень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли 
для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження; приводу прийняття 
громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; між суб’єктами владних повно-
важень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень; 
приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; 
зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-
правового спору надано такому суб’єкту законом; правовідносинами, пов’язаними з виборчим процесом чи 
процесом референдуму; із приводу обігу публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи безді-
яльності у частині доступу до публічної інформації; приводу вилучення або примусового відчуження майна 
для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності; оскарження рішень атестаційних, конкурсних, 
медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов’язковими для орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб; формування складу державних органів, 
органів місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб; оскарження рішень, 
дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про особливості 
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», за винятком 
спорів, пов’язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, 
розірванням і виконанням договорів про закупівлю; оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охоро-
ни державного кордону у справах про правопорушення, передбачені Законом України «Про відповідальність 
перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень»; оскарження рішень Національної 
комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про реабілітацію жертв 
репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»; приводу проведення аналізу ефективнос-
ті здійснення державно-приватного партнерства; оголошенням, проведенням та/або визначенням результатів 
конкурсу з визначення приватного партнера та концесійного конкурсу.

Необхідно відзначити, що з внесенням змін до КАС України, що відбулося внаслідок прийняття Закону 
України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VІІІ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодек-
су України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства та інших 
законодавчих актів», було переглянуто зміст предметної та територіальної юрисдикції місцевих загальних 
судів. Так, відбулося внесення змін до визначення змісту територіальної юрисдикції місцевих загальних 
судів (ч. 1 ст. 25 КАС України), що передбачає застосування вимоги до визначення окружного адміністра-
тивного суду за місцем проживання позивача чи за місцем державної реєстрації відповідача. Крім того, було 
відкинуто положення щодо встановлення спеціальної територіальної підсудності окружних адміністратив-
них судів м. Києва у разі розгляду адміністративних справ з приводу оскарження нормативно-правових актів 
Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного 
банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю тери-
торію України, крім випадків, передбачених цим Кодексом, адміністративні справи з приводу оскарження 
рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері дер-
жавних закупівель та рішень у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання, адміністративні спра-
ви за позовом Антимонопольного комітету України у сфері державної допомоги суб’єктам господарюван-
ня, адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво 
України, його посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного 
свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії.

Висновки. Отже, доцільним зробити висновок, що впродовж декількох десятиліть розвиток адміністративної 
юстиції є характерним для національної правової системи. Українська національна правова система має харак-
терні особливості прагнення до створення умов для здійснення управлінської функції держави на засадах прозо-
рості, відкритості прийняття адміністративних актів, гарантування суб’єктивних публічних прав приватної осо-
би. На формування української правової системи вплинуло як особливості національного історико-правового 
розвитку, так і європейська правова традиція, зокрема, таких держав, як Австро-Угорщина, Франція та ін..

Важливо наголосити, що КАС України є тим унікальним національним механізмом реалізації положень 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод права особи на ефективний судовий захист 
від порушень з боку офіційних осіб (Ярема, 2008: 206). Відповідно до Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод права особи визначено необхідність створення національних систем гаранту-
вання реалізації права кожного на справедливий судовий розгляд під час визначення державою (апаратом 
влади) його громадянських прав і обов’язків, в адміністративному судочинстві в Україні підлягають захисту 
насамперед такі гарантовані цим міжнародно-правовим актом основні свободи людини: на свободу думки, 
совісті та релігії (ст. 9-1); на вільне виявлення поглядів, одержувати і поширювати інформацію та ідеї без 
втручання держави (ст. 10-1); на свободу мирних зборів і свободу асоціацій з іншими (ст. 11-1).
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Adnotacja. Artykuł poświęcony jest badaniu doświadczenia zabezpieczenia prawnego w zakresie lokalnego 
opodatkowania w Polsce i możliwości jego wcielenia w prawie Ukrainy.

W kontekście badania autor analizuje doświadczenie regulacji administracyjno-prawnych lokalnego opodatkowania 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalono, że główną cechą Polski jest udana reforma samorządu terytorialnego. Obecnie w Polsce istnieją trzy 
poziomy systemu samorządowego, które są od siebie niezależne. W związku z powyższym wprowadzono 3-poziomową 
strukturę samorządu terytorialnego – samorządy na poziomie gmin, powiatów, województw. Przeanalizowano regulacje 
prawne dotyczące pobierania określonych w artykule płatności podatkowych. Jednocześnie zaznaczono, że dochodami 
jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne, a także subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. 
Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalać stawki podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym ustawą. 
Ustalono, że źródłami dochodów budżetów gmin są: 1) wpływy z podatków: podatek od nieruchomości, podatek od 
środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek rolny i leśny, 
karta podatkowa; 2) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, eksploatacyjnej, od posiadania 
psów ustalonych na podstawie odrębnych przepisów. Przeprowadzono analizę tych podatków lokalnych.

Wyjaśniono że, przy harmonizacji prawa podatkowego Ukrainy z prawem Unii Europejskiej celowe jest zaciąganie 
poszczególnych elementów systemu opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi w Polsce, w szczególności ze 
względu na fakt, że w Polsce stawki podatku są ustalane w różny sposób. Ponadto istnieje dość znaczna lista ulg, w 
szczególności dla nieruchomości w celu prowadzenia działalności statutowej wśród dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, 
wychowania, nauki i technologii, kultury fizycznej i sportu, organizacji badawczych, muzeów, parków narodowych, 
rezerwatów przyrody i tym podobnych.

Słowa kluczowe: podatki lokalne, opłata skarbowa, opłata targowa, opłata uzdrowiskowa, opłata miejscowa, podatek 
od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, 
podatek od czynności cywilnoprawnych.

EXPERIENCE OF LEGAL SUPPORT OF LOCAL TAXATION IN POLAND 
AND PROSPECTS OF ITS IMPLEMENTATION IN THE LEGISLATION OF UKRAINE
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Abstract. The article is devoted to the study of the experience of legal support of local taxation in Poland 
and the possibilities of its implementation in the legislation of Ukraine.

In the context of the study, the author considers the experience of administrative and legal regulation of local taxation 
of the Republic of Poland.

It is determined that the main feature of Poland is a successful reform of local self-government. Today in Poland there 
are three levels of the system of self-government, which are independent of each other. Accordingly, a 3-level structure 
of local self-government was introduced – local bodies at the level: commune, counties, voivodeships. The legal regulation 
of collection of tax payments outlined in the article has been analyzed. At the same time, it was noted that the income of units 
of territorial self-government is their own income, as well as general subventions and targeted subsidies from the state 
budget. Units of territorial self-government have the right to set rates of local taxes and fees in the amount determined by 
law. It is determined that the sources of income of the gmina budgets are: 1) income from taxes: real estate tax, vehicle tax, 
civil law tax, inheritance tax and donation, agrarian and forest taxes, tax card; 2) revenue on fees: stamp, trade, local, resort, 
operational, collection from dog owners, established on the basis of separate norms. These local taxes have been analyzed.

It was found out that when harmonizing the tax legislation of Ukraine with the legislation of the European Union, it is 
advisable to borrow certain elements of the tax system with local taxes and fees of Poland, in particular due to the fact that 
in Poland tax rates are set differentiated. Besides, there is rather considerable list of privileges, in particular, for the real 
estate for the purpose of carrying out authorized activity among children and youth in sphere of formation, education, 
science and technology, physical culture and sport, the research organizations, museums, national parks, reserves, etc.

Key words: local taxes, treasury match, trade fee, resort fee, local fee, vehicle tax, property tax, land tax, forest tax, 
inheritance tax and gifts tax, civil transaction tax.
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню досвіду правового забезпечення місцевого оподаткування в Поль-
щі та можливостей його втілення в законодавстві України.

У контексті дослідження автор розглядає досвід адміністративно-правового регулювання  місцевого оподат-
кування Республіки Польща.

Визначено, що основною особливістю Польщі є вдала реформа місцевого самоврядування. Натепер у Польщі 
наявні три рівні системи самоврядування, які є незалежними один від одного. Відповідно, запроваджено трирів-
неву структуру місцевого самоврядування – місцеві органи на рівні: ґмін, повітів, воєводств.  Проаналізовано пра-
вове регулювання справляння зазначених у статті податкових платежів. При цьому відзначено, що доходами оди-
ниць територіального самоврядування є їхні  власні доходи, а також загальні субвенції і цільові дотації з бюджету 
держави. Одиниці територіального самоврядування мають право встановлювати ставки місцевих податків і збо-
рів в обсязі, визначеному законом. Зазначено, що джерелами доходів бюджетів ґмін є: 1) надходження з податків: 
податку на нерухомість, податку з транспортних засобів, податку із цивільно-правових дій, податку на спадщину 
та дарування, аграрного та лісового податків, податкової карти; 2) надходження зі зборів: гербового, торгового, 
локального, курортного, експлуатаційного, збору з власників собак, установлених на основі окремих норм. Про-
ведено аналіз цих місцевих податків.

З’ясовано, що у разі гармонізації податкового законодавства України із законодавством Європейського Союзу 
доцільним є запозичення окремих елементів системи оподаткування місцевими податками і зборами Польщі, 
зокрема через те, що в Польщі ставки податку встановлюються диференційовано. Крім того, є доволі значний 
перелік пільг, зокрема, для нерухомості з метою проведення статутної діяльності серед дітей і молоді у сфері осві-
ти, виховання, науки і техніки, фізичної культури та спорту, науково-дослідних організацій, музеїв, національних 
парків, заповідників тощо.

Ключові слова: місцеві податки, казначейський збіp, торговий збір, курортний збір, локальний збір, податок 
з транспортних засобів, податок з нерухомості, земельний податок, лісовий податок, податок на спадщину і пода-
рунки, податок з цивільних правочинів.

Вступ. Натепер місцеві податки та збори є одними з важливих джерел фінансових ресурсів місцевих 
органів влади, які у розвинених країнах світу становлять значну частину надходжень відповідних адміні-
стративно-територіальних одиниць. Усі види податків у Польщі затверджуються парламентом. Останніми 
роками податкова система Польщі зазнала значних змін, що спрямовані на забезпечення більшої чіткості 
та відповідності системам оподаткування країн Європейського Союзу. Слід зауважити, що в польському 
податковому законодавстві можлива інтерпретація законів, що дозволяє державному чиновнику приймати 
неоднозначні рішення у кожному конкретному випадку.

Основна частина. Відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування органи місцевого само-
врядування мають право у рамках національної економічної політики на власні адекватні фінансові ресурси, 
якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень. При цьому п. 2 ст. 9 Хартії вста-
новлює, що обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування має відповідати повноваженням, 
передбаченим конституцією або законом. Водночас принаймні частина фінансових ресурсів органів міс-
цевого самоврядування формується коштом місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повнова-
ження встановлювати в межах закону (п. 3 ст. 9). Таким чином, передбачається створення системи місцевих 
податкових платежів. Важливу роль серед них у Польщі відіграють місцеві збори.

До їх системи входять п’ять податкових платежів: збір із власників собак (оplate od posiadania psоw), 
казначейський збіp (оplata skarbowa), торговий збір (оplata targowa), курортний збір (oplata uzdrowiskowa) 
та локальний збір (оplata miejscowa). Саме останні два платежі, на моє переконання, заслуговують на 
особливу увагу, адже ці збори є близькими до такого pізновиду місцевих податків і зборів, як “City Tax”  
(що широко використовується в Європейському Союзі), та слугують вагомими джерелами наповнення міс-
цевих бюджетів.

Насамперед варто наголосити, що нині в Польщі запроваджено трирівневу структуру місцевого само-
врядування: місцеві органи на рівні: ґмін (до їх компетенції належить вирішення публічних справ місцево-
го значення), повітів (вирішення тих публічних справ, що виходять за межі компетенції ґміни), воєводств 
(представляють уряд у відповідному регіоні та уповноважені на здійснення контрольно-наглядових повно-
важень щодо гмін і повітів) (Гробова, 2016: 79).

Частина 1 ст. 164 Конституції Республіки Польща встановлює, що саме ґміна (gmina) є oсновною оди-
ницею територіального самоврядування. Вона виконує всі завдання територіального самоуправління, 
що не належать до компетенції iнших одиниць територiального самоуправління (ч. 3 ст. 164) (Konstytsja 
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Rzeczypospolitej Polski/ Kancelarja Sejmu: na podstawie). При цьому місцеві податки і збори справляються 
саме на базовому рівні місцевого самоврядування. У Польщі вони встановлюються на рівні ґміни (громади), 
основної одиниці розподілу. Нині їх кількість дорівнює  2479.

Згідно з ч. 2 ст. 167 Конституції Республіки Польща (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
oplatach lokalnych), доходами одиниць територіального самоврядування є їхні  власні доходи, а також загаль-
ні субвенції і цільові дотації з бюджету держави. Своєю чергою ст. 168 Конституції Республіки Польща 
встановлює, що одиниці територіального самоврядування мають право встановлювати ставки мiсцевих 
податків і зборів в обсязі, визначеному законом, i, деталізуючи наведений конституційний припис ст. 4 Зако-
ну Республіки Польща «Про доходи органів місцевого самоврядування» (Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r.  
o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego), регламентує, що джерелами доходів бюджетів ґмін є: 1) над-
ходження з податків: податку на нерухомість, податку з транспортних засобів, податку із цивільно-правових 
дій, податку на спадщину та дарування, аграрного та лісового податків, податкової карти; 2) надходження зі 
зборів: гербового, торгового, локального, курортного, експлуатаційного, збору з власників собак, установле-
них на основі окремих норм. Крім цього, до місцевих бюджетів зараховуються й інші категорії доходів: час-
тина надходжень із загальнодержавних податків, дотації спеціального та загального призначення (Брилів, 
2016: 90–95). Безпосередньо регулює справляння зазначених податкових платежів Закон Республіки Польща 
від 12 січня 1991 p. «Про місцеві податки і збори» (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach 
lokalnych), зокрема, стаття 17.

На нашу думку, основною особливістю Польщі є вдала реформа місцевого самоврядування. Натепер 
у Польщі наявні три рівні системи самоврядування, які є незалежними один від одного.

Польський досвід запровадження такого виду податку на майно, як «за квадратний метр», підвищує 
щорічно рівень ВВП приблизно на 1%, або рівень загальних доходів громади на 15% (Бондарук, 2011: 
56–66). Податок на нерухомість у Польщі є найвагомішим джерелом надходжень до бюджетів найнижчої 
ланки (ґміна). Зокрема, надходження від нього до місцевих бюджетів становить більше 3 млн дол. США на 
рік, або понад 15% загальних доходів бюджетів ґміни чи 45% доходів із власних джерел (без надходжень 
від субвенцій і розподілу податків). Податок на нерухомість стягується як із забудованої нерухомості, так 
і з порожніх ділянок (за винятком тих, які використовуються для лісового або сільського господарства, з них 
стягується окремий сільськогосподарський або лісогосподарський податок). Встановлення фактичної став-
ки цього податку є прерогативою кожної місцевої ради, національним законодавством закріплені лише його 
максимальні межі. Максимальна ставка автоматично збільшується з кожним роком на суму ставки інфляції, 
яку оголошує Головне управління статистики (Бондарук, 2011: 56–66).

Податок з транспортних засобів регулюється законодавчим актом про місцеві податки і збори (Ustawa z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Ставки цього податку в межах, визначених законом, 
встановлюються радою ґміни, а сплата відбувається двома частинами: до 15 лютого та 15 вересня щорічно. 
Оподаткуванню підлягають вантажні автомобілі та автобуси.

Податок з нерухомості також регулюється законодавчим актом про місцеві податки і збори. Він є місцевим 
податком, а оподаткуванню підлягають: 1) землі, окрім земель сільськогосподарського призначення; 2) будин-
ки або їх частини; 3) будівлі чи їх частини, які використовуються для господарської діяльності. База оподат-
кування житлової одиниці – її корисна площа (у квадратних метрах); для будівлі – це вартість, яка становить 
основу для розрахунку амортизації та фіксованих доходів економічної особи; для землі – її площа. Рада ґміни 
щороку визначає величину ставки податку на нерухомість у межах, встановлених законодавством.

Земельний податок регулюється законодавчим актом про земельний податок (Ustawa z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym). Цей податок стягується із земель та будівель сільськогосподарського призначення. 
Ставка податку законом не визначена і встановлюється залежно від вартості жита. Вартість визначаєть-
ся відповідно до середніх закупівельних цін за перші 3 квартали попереднього року і встановлюється до 
20 жовтня щороку. У разі особливо високих цін на жито ґміна має право знизити вартість жита, що заклада-
ється для визначення податкової ставки (Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym).

Лісовий податок регулюється законодавчим актом про лісовий податок (Ustawa z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym). При цьому не підлягають оподаткуванню ліси із деревиною віком до 40 років, ліси, 
внесені до реєстру пам’яток, лісові насадження на території шкіл, університетів, наукових установ і т. п. 
Шкала оподаткування є пропорційною, ставка оподаткування залежить від виду лісу. Базова ставка відпові-
дає вартості 0,220 метра квадратних деревини, визначеної відповідно до середньої ціни деревини, проданої 
управліннями лісового господарства за перші 3 квартали попереднього року.

Податок на спадщину і подарунки стягується на підставі відповідного закону (Ustawa z dnia 28 lipca 
1983 r. o podatku od spadków i darowizn). Розмір податку залежить від податкової групи, до якої належить 
набувач майнових прав. Законом визначаються три такі групи, а закріплення набувача за певною групою 
залежить від ступеня спорідненості між спадкодавцем і спадкоємцем чи дарувальником і обдаровуваним. 
Чим ближчий ступінь спорідненості, то менший розмір податкової ставки (3–7% – 1 податкова група, 
7–12% – 2 група і 12–20% – 3 група).

Стягнення податку з цивільних правочинів регулюється окремим законом (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług). Його положеннями визначаються специфічні для кожного з видів цивільних 
правочинів підстави оподаткування, а також ставки податку. Наприклад, за договором позики податкова 
ставка становить 2% від суми позики.
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«Тоннажний» податок регулюється законом про тоннажний податок (Ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o 
podatku tonażowym). Цей податок стягується за експлуатацію морських торгових суден, що використовують-
ся в міжнародному судноплавстві. Метою введення тоннажного податку в державах Європейського Союзу 
було збільшення конкурентоспроможності операторів, що використовують судна під прапором держав- 
членів ЄС. Податкова ставка встановлюється залежно від тоннажності судна.

Останню групу становлять податки від видатків, які називають також податками на споживання (рodatki 
od wydatkow tzw. konsumpcyjne). Платниками цих податків є суб’єкти господарювання, які здійснюють това-
рооборот та надають послуги, хоча фактичний тягар зі сплати податків несуть споживачі товарів та послуг, 
якими є насамперед домогосподарства. До цієї групи податків відносять податок на товари та послуги, 
акцизний податок та податок з ігор.

Податок на товари та послуги регулюється відповідним законодавчим актом (Ustawa z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług). У разі його справляння застосовуються три види податкових ставок – 
22%, 7% і 0%. Базовою є ставка 22%. Ставка 7% застосовується під час продажу деяких видів сільськогоспо-
дарських товарів та товарів, пов’язаних із веденням лісового господарства, з охороною здоров’я, споживчих 
товарів і товарів для дітей, книжок, журналів і т. п. Нульова ставка застосовується щодо експорту.

Акцизний податок регулюється законодавчим актом про акцизний податок (Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym). Основною метою акцизу є обмеження споживання деяких товарів через їхню шкідли-
вість або через вичерпання їх резервів. Підакцизними товарами є деякі нафтопродукти, електрична енергія, 
алкогольні напої, тютюнові вироби. Податкова ставка визначається в різний спосіб – або від вартості, або 
від кількості продукції.

Peгулювання податку з ігор закріплене в законодавчому акті про азартні ігри. Його платниками є суб’єкти, 
які здійснюють діяльність у сфері азартних ігор на підставі дозволу чи ліцензії, суб’єкти, що влаштовують 
ігри, охоплені монополією держави, а також учасники турніру гри в покер. Податкова ставка залежить від 
виду гри і становить від 10 до 50% бази оподаткування. Якщо ж орган місцевого самоврядування має намір 
організувати місцеву лотерею з призовим фондом понад 3560,83 zl, то обов’язково повинен отримати дозвіл 
митного управління на її проведення (Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych).

Дослідник Р. Росінський, аналізуючи структуру податкових доходів державного бюджету, відзначив, що 
близько 70% податкових доходів формують податки на споживання (R. Rosiński).

Також у польському податковому законодавстві виділяють збори: казначейський збір (оplata skarbowa), 
тоpговий збір (оplata targowa), туристичний збір (оplata miejscowa), курортний збір (орlata иzdrowiskowa), 
збір з власників собак (оplate od posiadania psow).

Варто наголосити на «родинності» локального та курортного зборів. Зазначені податкові платежі 
настільки близькі, що реально постає питання про їх відмежування, конкуренцію відповідних законодав-
чих норм, доцільність існування цих зборів у такому форматі в податковій системі  Польщі. Вирішальним 
і спільним критерієм відмежування зазначених податкових платежів від інших можна вважати спеціальну 
мету перебування особи на визначеній території. Додатковими факторами на користь пов’язаності локаль-
ного та курортного зборів є: по-перше, той факт, що їх законодавча регламентація здійснюється в одній 
статті (ст. 17 Закону Республіки Польща «Про місцеві податки і збори» (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i oplatach lokalnych); по-друге, та обставина, що відповідно до п. 2а наведеної статті Закону y разі 
внесення платником курортного збору він може  не сплачувати локальний збір; по-трете, їм притаманний 
однаковий порядок стягування (локальний та курортний збори справляються за «допомогою» податкового 
агента). Проте, як бачимо, така законодавча конструкція містить певні елементи дублювання. А це нічого 
доброго не додає, адже ускладнює податково-правове регулювання, вносить до нього елементи плутанини.

Безпосередньо регулює справляння зазначених податкових платежів Закон Республіки Польша від 12 січ-
ня 1991 p. «Про місцеві податки і збори» (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych), 
зокрема, стаття 17. Стосовно локального збору зазначеним законодавчим актом встановлено, що Рада гро-
мади може його ввести і він збирається з фізичних осіб, що проживають на конкретній території громади 
більше 24 годин iз туристичною, рекреаційною або навчальною метою.

Головною відмінністю локального та курортного зборів є особливий характер території, на якій вони 
справляються, легалізація, а також спеціальна мета перебування особи у цих зонах.

Дослідженню зарубіжного досвіду правового забезпечення місцевого оподаткування приділяли свою 
увагу як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Підґрунтям для такого дослідження стали окремі ідеї, напра-
цювання таких дослідників, як Т. Бондарук, М. Брилів, В. Гробова, Р. Росінський та інші. Однак активна 
євроінтеграція України потребує визначення нових підходів до правового забезпечення місцевого оподатку-
вання, зокрема, з огляду на позитивний досвід Польщі.

Висновки. У разі гармонізації податкового законодавства України із законодавством Європейського 
Союзу доцільним є запозичення окремих елементів системи оподаткування місцевими податками і збора-
ми Польщі, зокрема через те, що в Польщі ставки податку встановлюються диференційовано (при цьому 
найнижчі для будинків житлового фонду – 0,17 євро за 1 кв. м). Крім того, є доволі значний перелік пільг, 
зокрема, для нерухомості з метою проведення статутної діяльності серед дітей і молоді у сфері освіти, вихо-
вання, науки і техніки, фізичної культури та спорту, науково-дослідних організацій, музеїв, національних 
парків, заповідників. Цей список не є вичерпним, він може доповнюватися шляхом прийняття відповідної 
резолюції.
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Проте є питання, на які потрібно звернути увагу, і не допустити в українському законодавстві помилки 
сусіда щодо дублювання зборів. Вважаємо, що доцільно наявний нині туристичний збір трансформувати 
у спеціалізований (щодо ночівлі особи на території певної територіальної громади у разі прийняття органом 
місцевого самоврядування відповідного рішення) і водночас універсальний податковий платіж (не варто 
повторювати сумнівний крок польського законодавця – виокремити курортний збір). Водночас курортні 
місцевості повинні мати додатковий фінансовий ресурс задля створення та удосконалення курортної інфра-
структури, на відтворення лікувальних спроможностей.
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14. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
15. R. Rosiński. Podatek u jego klasyfikacja w polskim systemie podatkowym. Retrieved from: http://www.ieiz.tu.koszalin.pl/

dokumenty/wydawnictwo/zeszyty/04/dok_04.pdf.
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Adnotacja. W artykule zbadano główne kierunki rozwoju porównawczej historii prawa na Ukrainie na początku  
XXI wieku. Autorzy zastosowali takie metody naukowe jak dialektyka filozoficzna, analiza, synteza, uogólnienie, 
porównawczo-historyczna, systemowo-strukturalna, synergetyczna i szereg innych metod, co pozwoliło osiągnąć cel badań. 
Stwierdzono, że główne kierunki rozwoju porównawczej historii prawa na Ukrainie na początku XXI w. dotyczy rozwiązywania 
epistemologicznych i metodologicznych problemów porównawczej historii prawa. Wyjaśniono, co wymaga opracowania 
sfera przedmiotowa, przedmioty porównawczej historii prawa, a jej głównym zadaniem jest identyfikacja uniwersalnego 
i unikalnego w historycznym rozwoju zjawisk prawnych. Doprowadzono do potrzeby zmian podejść metodologicznych, 
identyfikacji ich odmian i możliwych kombinacji, uzasadnienia teorii metody porównawczej i historycznej, możliwości 
metody komparatywno-historycznej w prowadzeniu badań w zakresie historii porównawczej prawa.

Słowa kluczowe: komparatystyka prawna; porównawcza historia prawa; epistemologia; metodologia; podejścia 
metodologiczne; metoda stosunkowo historyczna; metoda porównawczo-historyczna.
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Abstract. The article deals with the main directions of development of comparative history of law in Ukraine 
at the beginning of the XXI century. The authors used such scientific methods as philosophical dialectics, analysis, 
synthesis, generalization, comparative-historical, system-structural, synergistic and a number of other methods, which 
allowed to achieve the goal of the study. It is revealed that the solution of epistemological and methodological problems 
of comparative history of law belongs to the main directions of development of comparative history of law in Ukraine 
at the beginning of the XXI century. It is found out that the subject sphere, objects of comparative history of law need to be 
developed, and its main task is to reveal its universal and unique nature in the historical development of legal phenomena. 
It is proved the necessity of changes in methodological approaches, identification of their variations and possible 
combinations, substantiation of the theory of comparative-historical method, possibilities of contrastive-historical method 
in conducting research in the field of comparative history of law.

Key words: legal comparative studies, comparative history of law, epistemology, methodology, methodological 
approaches, contrastive-historical method, comparative-historical method.
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Анотація. У статті досліджено основні напрями розвитку порівняльної історії права в Україні на початку  
ХХІ ст. Авторами використано такі наукові методи як філософської діалектики, аналізу, синтезу, узагальнення, 
порівняльно-історичний, системно-структурний, синерегетичний та низку інших методів, що дало змогу досягти 
мети дослідження. Виявлено, що до основних напрямів розвитку порівняльної історії права в Україні на початку 
ХХІ ст. належить розв’язання епістемологічних і методологічних проблем порівняльної історії права. З’ясовано, 
що потребує розробки предметна сфера, об’єкти порівняльної історії права, а її основним завданням є виявлення 
універсального та унікального в історичному розвитку правових явищ. Доведено про необхідність змін методоло-
гічних підходів, виявлення їх варіацій та можливих поєднань, обґрунтування теорії порівняльно-історичного мето-
ду, можливостей компаративно-історичного методу при проведенні досліджень у сфері порівняльної історії права.

Ключові слова: юридична компаративістика, компаративна історія права, епістемологія, методологія, методо-
логічні підходи, порівняльно-історичний метод, компаративно-історичний метод.

Introduction. One of the leading trends in the development of modern Ukrainian legal science is the formation 
of legal comparative studies in its depths. This is proved by numerous monographic studies on philosophical, 
epistemological, gnoseological, scientific, branch aspects of comparative law, on the history of formation 
and evolution of this science, the prospects for its development. It is proved that comparative jurisprudence is not 
just a method or methodological science or an auxiliary scientific discipline within the theory of state and law: 
it is an independent science with its own, separate subject of study. There is also a gradual institutionalization 
of comparative law in Ukraine: there are centers for the study of problems of legal comparative studies, specialized 
scientific publications. At the same time, within the framework of legal comparative studies there are processes 
of specialization and interdisciplinary differentiation, typical for the postmodern period and the stage of post-
nonclassical development of science. We are talking about the selection and design of various scientific fields, 
an important place among which is the comparative history of law (historical and legal comparative studies).

It should be noted that the contrastive-historical perspective of knowledge of historical-legal reality is not 
fundamentally new for Ukrainian jurisprudence. Thus, in ХІХ – early ХХ century, it was one of the priorities in 
the research of scholars of the historical school of law, representatives of sociological positivism, the contrastive-
historical method was actively used by M.D. Ivanyshev, M.F. Vladymyrskyi-Budanov, F.I. Leontovych, 
M.M. Yasynskyi, О.О. Malynovskyi, A.M. Stoyanov, M.O. Maksymeiko, F.V. Taranovskyi, H.V. Demchenko, 
scientists of Ukrainian emigration (Y. Padokh, A. Yakovliv, L. Okinshevych, M. Chubatyi and others). M.A. Damirli 
points out such an interesting trend that since the second half of the XIX century with the widespread use 
of contrastive-historical method, the general history of law is presented as a comparative history of law, within 
which there is the search for general patterns of legal systems of different societies and nations (Damirli, 2013: 127).

However, this trend was unique not only to that period. Thus, at the beginning of the XXI century, a similar opinion was 
expressed by a number of Ukrainian scientists (Behruz, 2011: 44, Onishchenko, 2007: 14). But not only the use of contras-
tive-historical method, but also the accumulated actual material on the formation and development of legal institutions of dif-
ferent countries, suggests the need to move from descriptive-chronological to contrastive-historical diachronic and synchron-
ic studies of legal phenomena, hence the transformation of descriptive national histories of law on the comparative history 
of law. Conducting of contrastive-historical diachronic and synchronic researches will achieve two important results: first, by 
comparing national histories of law to reveal the diversity of world history of law, the evolution of law in a particular region 
or continent. Secondly, to find out the uniqueness of the historical and legal development of a nation, country, civilization.

The purpose of the article is to determine the main directions of development of comparative history of law in 
Ukraine at the beginning of the XXI century.

Main part. The main research objectives are to analyze the state of development of comparative history of law 
in Ukraine at the beginning of the XXI century, and to clarify on this basis new perspectives on the knowledge 
of historical and legal reality in the framework of comparative history of law.
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Research methods. The main research methods are the methods of philosophical dialectics, analysis, synthesis, 
generalization, contrastive-historical, system-structural, synergetic.

Results and discussion. Unconditional evidence and, at the same time, the direction of development 
of comparative history of law at the beginning of the XXI century is the inclusion of contrastive-historical aspect in 
the subject of comparative jurisprudence formulated by Ukrainian scholars, as well as the inclusion of contrastive-
historical elements in the structure of comparative jurisprudence. Thus, scholars distinguish “vertical” comparative 
jurisprudence (historical comparative studies), relate contrastive-historical legal research to the general or special 
part of comparative jurisprudence (Kharytonova, Kharytonov, 2002: 9; Behruz, 2011: 28; Pohrebniak, Lukianov, 
Bylia-Sabadash, 2011: 15-16; Bysaha, 2013: 28).

In the structure of comparative jurisprudence, which is based on the structure of system knowledge – science, 
M.A. Damirli, along with comparative legal theory and branch comparative legal scientific disciplines, distinguishes 
the comparative history of law. It is part of the complex science of comparative law, belongs to the subsystem 
of historical comparative law, as a scientific discipline has its own object and subject (Damirli, 2013: 126-132).

According to M.A. Damirli, the object of comparative history of law is the world historical and legal process: in 
its entirety and on a relatively large spatio-temporal scale (legal systems and families); in more or less autonomous 
structures (branches and institutions of law). The subject is the patterns of large qualitative and quantitative changes 
in historical and legal development on a global and relatively large spatio-temporal scale, in more or less autonomous 
structures (Damirli, 2013: 129).

Agreeing with the scholar, it should be added that national histories of law are “bricks” of such historical and legal 
process, the formation and development of various legal systems form the necessary material for finding qualitative 
and quantitative changes in historical and legal evolution, identifying patterns of these changes.

Recently in national science, traditional understanding of objects of comparative jurisprudence change. Yes, 
O.D. Tykhomyrov notes that in comparative jurisprudence one of the traditional is the concept of legal system, 
but its limitations is that in terms of “legal pluralism” and a variety of forms of social regulation in different 
countries and civilizations, such a system should be a system of social regulation with the dominant social regulator 
and the legal system as one of its subsystems (Tykhomyrov, 2013: 278).

Agreeing with this view, it should be noted that for the comparative history of law, such objects as “non-
legal socio-regulators” are particularly important. After all, for a long time in the history of individual countries 
and civilizations (in the countries of the Ancient East, Japan, the Arab Caliphate, civilizations of Central America 
(pre-Columbian era), etc.) the life of the population was regulated not only by law but also by ethics, morality, 
religion and traditions; they coexisted, intertwined, could coexist in one legislative monument (Laws of Hammurabi, 
Laws of Manu, Koran, etc.) (Kudin, 2019: 334). Therefore, research should not be limited to comparing only legal 
processes and phenomena: they should be aimed at understanding the rules of non-legal nature that governed the life 
of societies in different historical periods within a certain geographical area.

For some time there was an opinion that comparative jurisprudence in general and comparative history of law, 
in particular, are aimed at knowing only the universal (hence the idea of “universal”, “world” law). However, this 
position is incorrect. After all, in the very nature of comparison there is a search for both general and different, 
distinct, “other”; therefore, an important task of the comparative history of law is to identify both the general, which 
was inherent in world civilizations, regions and countries, and unique to them.

Such a research task will emphasize the diversity of manifestations of historical and legal reality, allow to speak 
of the existence of “historical and legal palette of the world”, which will reflect the universal, general, special, 
unique in the legal evolution of different countries. The search for something different and unique will help to 
identify the natural contribution of a civilization, region, country in the world historical and legal development, 
and “pluralization” of the comparative history of law.

At its core, the comparative history of law is based on a combination of comparative and historical approaches. 
It seems that in this tandem of two approaches the main one is comparative, and the historical one is auxiliary; 
after all, it is about identifying common and different in the history of civilizations, legal systems, etc., on the basis 
of comparison (comparative perspective of legal history).

It should be noted that the study of legal phenomena and processes in the contrastive-historical aspect gives 
the comparative history of law a certain originality, and in the formation of approaches to their study – flexibility. 
The point is that in addition to using comparative and historical approaches, it is important to combine them with 
a humanistic approach. According to I.M. Sytar and O.L. Chornobai, this approach is complemented by a comparative 
study of the experience of different countries on, for example, ensuring fundamental human and civil rights and freedoms, 
comparing the relevant legal mechanisms for ensuring these rights and freedoms (Sytar, Chornobai, 2009: 22).

Within the framework of the comparative history of law, the humanistic approach is combined not only with 
a comparative perspective on the knowledge of human and civil rights and freedoms, but also with a contrastive-
historical aspect. Thus, it is possible not only to compare the rights and freedoms enshrined in the political and legal 
documents of the United States and France during the national revolutions (late ХVІІІ century), but also the legal 
status of certain segments of the population in the “Western” and “Eastern” legal traditions. Based on this, identify 
common and different between them (Shevchenko, Kudin, 2020: 75).

Certainly, the logical result of the development of jurisprudence was the emergence of legal anthropology, which 
studies the processes of legalization of human existence due to specific historical types of civilizations, as well as 
all legal diversity and wealth of all mankind and ethnic groups, people, nations that make it up, in their formation 
and development, real socio-historical existence (Rulan, 2000: 1, Behruz, 2011: 67). Therefore, it is important 



201

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

to combine comparative, historical and anthropological approaches, which will allow in the contrastive-historical 
aspect to explore a person as a social individual who, depending on the specific historical situation has a set of rights 
in different historical communities.

We should refer to the significance of contrastive-historical legal research of the civilizational approach. As 
H. Behruz points out, it makes it possible to reveal both the uniqueness and equivalence not only of different 
civilizations, but also of legal systems; reveals the genetic roots of legal systems, their dialectical connection with 
religion, morality, politics, economics, social structure (Behruz, 2007: 12; Behruz, 2011: 204).

Within the historical and legal reality, each civilization reflects its own socio-economic, political, cultural, 
religious and legal features that have developed over a period of history. Knowledge of such features in 
the application of the civilizational approach will make it possible to identify both the multifaceted formation 
and evolution of the law of different nations, peoples, ethnic groups on a global scale, and to clarify certain patterns 
of this process. At the same time, the red line through every contrastive-historical study should be the rule-axiom 
that any civilization cannot be considered as an ideal model (“center of the universe”, “master of the four corners 
of the world”, “Third Rome”, etc.). Therefore, such a scientific knowledge of law, which is based on the principles 
of equality of civilizations and their polylogue, will look objective and fair in the historical aspect.

One of the important methodological approaches in comparative jurisprudence becomes synergetic approach 
(as a logical manifestation of interdisciplinary connections). According to researchers, synergetics allows to 
identify the pattern, mechanism, principles of evolution and self-organization of legal systems; in addition to 
dialectical, a synergetic logic of comparative legal research is formed; it considers any development as nonlinear 
and multivariate, and law is presented as a complex, nonequilibrium, open, dynamic and nonlinear system, it “has 
development in time, through centuries and generations” (Kryvtsova, 2007: 72-73; Korunchak, 2011 : 61; Maik, 
2012: 76; Kyrychenko, 2015: 99).

It is especially important to emphasize the role of a synergetic approach in comparative historical legal 
research. In this regard, an interesting and extraordinary opinion was expressed by I.S. Kryvtsova: research should 
focus not only on “lived” scenarios, but also on unrealized potential trajectories in the historical retrospective 
of the development of legal phenomena; it is necessary to compare not only determined and bifurcated periods 
of systems development, but also to take into account the influence of the future, to compare possible alternative 
ways of further development with the present, past and unrealized past (Kryvtsova, 2006: 163, 165). We can add 
that such use of the heuristic potential of this approach harmonizes with the worldview of comparativism: it allows 
to focus not only on the plurality of forms of historical and legal reality (legal system, legal culture, legal family, 
civilization, etc.) and the variety of these forms, but also on the probability, polyvariance, alternative, randomness 
of the development of systems that have developed within this reality. Therefore, we can only welcome the attempt 
of domestic scientists T.I. Bondaruk and I.V. Muzyka to determine a number of characteristics of the synergetic legal 
system of Byzantium based on this approach (Bondaruk, Muzyka, 2012: 22–27).

It should be noted that the leading method for the comparative history of law is the contrastive-historical 
method. When conducting contrastive-historical studies of the legal development of different civilizations, 
subcivilizations, or the development of legal cultures, legal systems, legal families in different historical periods, 
it is the core of a comprehensive contrastive-historical analysis, but the latter should harmoniously include a set 
of other methods. According to some domestic scientists, the application of the comparative legal method involves 
only the identification of general, special and individual in the compared objects, without resorting to their study. 
Instead, comparative law analysis has three stages: the study of systems; determination of their positive and negative 
properties; drawing conclusions on the implementation of positive and negative experiences and prospects for 
the development of their own legal system (Onishchenko, 2002: 125).

Obviously, all this is true for contrastive-historical analysis of the phenomena of historical and legal reality. 
Given the above, it is necessary to involve in such an analysis of a number of general, general scientific, specific 
scientific and special scientific methods of cognition. At the same time, such involvement should be carried out on 
the principle of expediency.

In our opinion, it is worth paying attention to the new possibilities of the comparative method. Yes, some 
Ukrainian scholars suggest the need for its “comparative” understanding. The point is that the comparative method, 
in contrast to the contrastive one, is not limited to the study of one object or one state of the object, but studies “this, 
that and the other”. Therefore, it combines the comparative method, as well as methods of comparison, opposition, 
parallel comparison, confrontation, contrast, topology, areal, contrastive-historical, by analogy, and others 
(Tykhomyrov, 2006: 124–125; Tykhomyrov, Gusarev, 2013: 127–128).

In this interpretation of the comparative method and its components, it is a heuristic way of knowing the whole 
variety of legal reality. At the same time, the contrastive-historical method, which can be considered as a part 
of the comparative method, can turn into a comparative-historical method. In this sense, by combining these methods, 
it directs the researcher to identify not only common (or general) and different, but also universal and unique in legal 
history, the multiplicity and diversity of phenomena, manifestations and forms of reflection of historical and legal 
reality, establishing its relationships and relationships with other chronologically relevant realities.

Conclusions. One of the important directions of development of comparative history of law in Ukraine 
at the beginning of the XXI century is a solution of the epistemological problems of the comparative history 
of law. It requires the development of its subject area, as well as the definition in the subject of comparative law 
part of the comparative-historical aspect, and in its structure – the contrastive-historical element. It is considered 
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necessary to single out objects of comparative history of law, among which it is necessary to allocate both 
“traditional” (legal), and “not legal”, social regulators. An important task of the comparative history of law should 
be to conduct contrastive-historical legal diachronic and synchronous research aimed at identifying both universal, 
which was inherent in world civilizations, regions, legal systems, families, cultures, and unique to them in the process 
of historical and legal evolution.

Another direction is the solution of methodological problems of comparative history of law, in particular, further 
development of methodological approaches of the research (contrastive-historical, humanistic, anthropological, 
civilizational, synergetic), identification of their variations and possible combinations. It is important to conduct 
research on the development of the theory of contrastive-historical method, elucidation of its possibilities 
in the development of legal comparative studies, establishing the essence and substantiation of the structure 
of comparative-historical method and its significance in research in comparative history of law.
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Adnotacja. W artykule podano ogólną charakterystykę kryminologiczną przestępstw związanych z zanieczyszczeniem 
powietrza atmosferycznego. Poddano analizie literaturę naukową zarówno na temat analizy, jak i problemów pokrewnych, dane 
statystyczne Ukrainy i Unii Europejskiej, zbadano zagraniczne doświadczenia na ten temat. Należy zauważyć, że zanieczyszczenie 
środowiska jako całości i powietrza atmosferycznego jako jego składnika jest poważnym problemem teraźniejszości, dlatego 
należy zdecydowanie walczyć zarówno z tym zjawiskiem, jak i przestępstwami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza 
atmosferycznego. Na tej podstawie autor wnioskuje o potrzebie dalszych badań i rozwoju tego problemu.

Słowa kluczowe: kryminologia, analiza kryminologiczna, przestępstwo, przestępczość, zanieczyszczenie, powietrze 
atmosferyczne, środowisko.
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Abstract. The article provides a general criminological description of crimes related to air pollution. The scientific literature 
on the topic of analysis as well as on related problems, statistical data of Ukraine and the European Union are analyzed, 
foreign experience on this issue is studied. It is emphasized that the pollution of the environment in general and the air as its 
component is a serious problem today, so it is necessary to resolutely fight both this phenomenon and the crimes associated 
with air pollution. On this basis, the author concludes that it is necessary to further study and develop this issue.

Key words: criminology, criminological analysis, crime, criminality, pollution, atmospheric air, environment.

ЗЛОЧИНИ ІЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
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Анотація. У статті надана загальна кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних із забрудненням атмос-
ферного повітря. Піддано аналізу наукову літературу як за темою аналізу, так і за суміжними проблемами, статис-
тичні дані України та Європейського Союзу, вивчено зарубіжний досвід з означеного питання. Наголошено, що 
забруднення довкілля загалом та атмосферного повітря як його складника є серйозною проблемою сьогодення, тому 
треба рішуче боротися як із цим явищем, так і зі злочинами, пов’язаними і забрудненням атмосферного повітря. На 
цій основі автор робить висновок про необхідність подальшого вивчення та розробки зазначеного питання.

Ключові слова: кримінологія, кримінологічний аналіз, злочин, злочинність, забруднення, атмосферне повітря, 
довкілля.

Вступ. Забруднення довкілля, що отримало в кримінології назву «екологічні злочини», поряд з іншими 
екологічними проблемами сьогодення, займає значне місце в житті суспільства. Цей процес, зумовлений 
насамперед діяльністю людини, призводить до погіршення якості всіх його складників, зокрема атмосфер-
ного повітря. Потрапляння до атмосфери Землі різного роду шкідливих речовин та газів заподіює істотну 
шкоду здоров’ю населення певного регіону чи країни, викликаючи захворювання, а також наносить збитки 
іншим живим істотам. Особливе місце в структурі досліджуваного явища займають злочини із забруднення 
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атмосферного повітря. Тому одним з основних завдань світової спільноти має бути охорона навколишнього 
природного середовища, в тому числі й запобігання цим злочинам, так як саме воно є найбільшим екологіч-
ним ризиком для сучасної Європи та світу.

Основна частина. В юридичній літературі різного роду аспектам, пов’язаним з проблемами протидії еко-
логічній злочинності, у тому числі й злочинам, пов’язаним із забрудненням довкілля в цілому чи його окре-
мим елементам, зокрема атмосферного повітря, приділяли увагу такі відомі вчені, як М.М. Бринчук, С.Б. Гав-
риш, А.П. Гетьман, О.М. Джужа, О.Л. Дубовик, Е.М. Жевлаков, А.П. Закалюк, Н.Г. Іванова, Т.В. Корнякова, 
О.М. Костенко, О.П. Литвин, В.К. Матвійчук, В.О. Навроцький, А.М. Плешаков, П.Ф. Повєліцина, Г.С. Полі-
щук, В.М. Присяжний, Ю.А. Турлова, І.О. Харь, В.І. Шакун, А.М. Шульга, Ю.С. Шемшученко та ін.

Мета дослідження – визначити злочини із забруднення атмосферного повітря в якості об’єкта криміно-
логічного аналізу.

Методи дослідження. Методологічною основою статті стали такі методи, як діалектичний, історичний, 
аналізу і синтезу, формально-логічний, статистичний, герменевтичний, порівняльно-правовий .

Результати. Що ж мається на увазі коли говорять про забруднення повітря? Так, воно обумовлено вики-
дом газів і частинок в атмосферу в результаті різних видів діяльності людини, таких як неефективне спа-
лювання палива, сільське господарство і фермерство тощо. Існують також природні джерела, що сприяють 
забрудненню повітря, включаючи частки ґрунтового пилу і солі в морських аерозолях. Забруднювачі пові-
тря можуть викидатися в атмосферу безпосередньо з джерела (первинні забруднювачі) або утворюватися 
в результаті хімічних реакцій в атмосфері (вторинні забруднювачі). Коли концентрація цих речовин в повітрі 
досягає критичних рівнів, вони завдають шкоди людям, тваринам, рослинам і екосистемам, знижуючи про-
зорість атмосфери і викликаючи корозію матеріалів, руйнування будівель та об’єктів культурної спадщини 
(Frequently Asked Questions On Air Pollution).

Об’єктом кримінологічного аналізу є забруднення атмосферного повітря, до особливостей якого крім латент-
ності можна віднести таке: 1) така злочинність породжує екологічні катастрофи; 2) процеси глобалізації, зумов-
лені науково-технічним прогресом, через антропогенний і техногенний вплив на екосистему мали наслідком 
глобалізацію екологічної злочинності та зумовили її транснаціональний характер; 3) за масштабами, руйнівною 
силою і тривалістю незворотних процесів, наслідки екологічних злочинів не порівнянні з наслідками інших видів 
злочинної діяльності разом узятими; 4) соціальна небезпека, всеосяжний характер і тривалий негативний вплив 
екологічних злочинних посягань повноцінно не охоплюються офіційною статистикою; 5) не створено єдиної гео-
інформаційної системи, яка б давала можливість достовірно визначати рівень і різні кримінологічні параметри 
екологічної злочинності; 6) рівень судово-слідчої практики є доволі низьким (Турлова, 2018: 211–212).

Наразі проблема забруднення атмосферного повітря цілком і повністю не вирішена у жодній країні світу, однак 
в багатьох країнах-членах ЄС, США, Канаді, Японії, Китаї тощо рішуче йдуть до мінімізації такого забруднення.

Щонайменше Конституції 155 країн світу передбачають право громадян на здорове навколишнє серед-
овище. Зобов’язання, пов’язані з чистим повітрям, містяться в ряді міжнародно-правових актів з прав люди-
ни, включаючи Загальну декларацію прав людини та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і куль-
турні права. У 2019 на 40-й сесії Ради з прав людини в доповіді Спеціального доповідача з питання про 
права людини і навколишньому середовищу особливу увагу було приділено праву будь-якої людини дихати 
чистим повітрям. У цій доповіді висвітлюються сім кроків, які повинні бути зроблені державами для здій-
снення права дихати чистим повітрям.

Згідно з даними офіційної статистики рівень викидів в атмосферу забруднюючих речовин в більшості 
країнах хоча й знижується, проте залишається достатньо високим. Зокрема, Євростат надає низку статис-
тичних даних про стан навколишнього природного середовища, наприклад, щодо забруднення атмосфер-
ного повітря. Він зазначає, що починаючи з 1990-х років фіксується зменшення рівня викидів всіх видів 
забруднювачів. Наприклад, викиди оксиду сірки знизилися з 25 млн т до 2,3 млн т, оксиду азоту з 18 млн т до 
7,5 млн т, аміаку з 5,2 млн т до 3,9 млн т (Air pollution statistics). Однак, незважаючи на те, що якість повітря 
в Європі за останні роки покращилася, рівні забруднення все ще перевищують стандарти ЄС та рекоменда-
ції Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ).

Крім того, забруднення повітря також є фактором, який ускладнює ситуацію, пов’язану з пандемією 
коронавірусної інфекції COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19). Досліджен-
ня, проведені в перші місяці пандемії, показали прямий зв’язок між рівнем забруднення повітря і підвище-
ної вразливістю людей перед цим захворюванням. У дослідженнях також стверджувалося, що поширенню 
COVID-19 може сприяти забруднення повітря твердими частинками. Результати цих досліджень потребу-
ють подальшого вивчення, але є ще однією причиною для вжиття заходів по боротьбі із забрудненням пові-
тря (Frequently Asked Questions On Air Pollution).

Кримінальна відповідальність за вчинення екологічних злочинів встановлена кримінальними кодексами 
багатьох країн, наприклад Республіки Білорусь, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччи-
ни, Республіки Австрії, Королівства Іспанії, Китайської Народної Республіки, України тощо. Так, згідно зі 
ст. 241 Кримінального кодексу України (далі – КК України) забруднення або інша зміна природних влас-
тивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров’я людей або для довкілля речовинами, від-
ходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних 
правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілля або якщо вони спричинили 
загибель людей або інші тяжкі наслідки є кримінально караним діянням.
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Відповідно до законодавства України під забрудненням атмосферного повітря слід розуміти змінення 
складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біо-
логічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров’я людини та стан 
навколишнього природного середовища (Про охорону атмосферного повітря: Закон України).

Обʼєкт запобіжного впливу при вчиненні злочинів проти атмосферного повітря, як визначальний еле-
мент вчення про запобігання та протидію злочинності, досліджувало багато науковців, зокрема В.В. Голіна, 
Б.М. Головкін, О.М. Литвинов, С.Ю. Лукашевич. Останній зазначає, що визначення сутності об’єкта запо-
бігання є запорукою для правильного вибору заходів запобігання злочинності і окремим її видам та визна-
чення кола і компетенції суб’єктів такого запобігання (Лукашевич, 2017: 112).

Зазначені злочини характеризуються високим рівнем латентності, зокрема штучної. Так, в Україні у 2015 р. 
правоохоронними органами було обліковано 51 кримінальне правопорушення, пов’язане з забрудненням 
атмосферного повітря (Звітність. Січ.-груд. 2015 р.), у 2016 р. – 96 (Звітність. Січ.-груд. 2016 р.), у 2017 р. – 
70 (Звітність. Січ.-груд. 2017 р.), у 2018 р. – 90 (Звітність. Січ.-груд. 2018 р.), у 2019 р. – 86 (Звітність. Січ.-
груд. 2019 р.), протягом січня-жовтня 2020 р. – 72 (Звітність. Січ.-жовт. 2020 р.). При цьому спостерігається 
дуже мала кількість судових рішень, в тому числі вироків. Так, в Єдиному державному реєстрі судових 
рішень (далі – Реєстр) міститься за 2015 р. – 14 ухвал, 1 вирок, за 2016 р. – 53 ухвали, 1 вирок; 2017 р. – 
27 ухвал, 1 вирок; 2018 – 5 ухвал, 0 вироків; 2019 – 8 ухвал, 0 вироків; у 2020 станом на 04.12.2020 вже існує 
8 ухвал (Єдиний державний реєстр судових рішень). Більшість ухвал стосуються закриття кримінального 
провадження, зокрема, у зв’язку із невстановленням особи, що вчинила злочин або закінченням строків 
давності притягнення до кримінальної відповідальності. Усього Реєстр містить 134 рішення, з них 5 вироків.

Через такий високий рівень штучної латентності з’являється проблема адекватного відображення реальної 
дійсності, а отже й унеможливлюється повноцінна діяльність із запобігання забруднення атмосферного повітря. 
Не маючи відомостей про фактичні розміри екологічної злочинності, її рівень, структуру, динаміку, неможливо 
визначити потрібні для боротьби з нею кількість сил і коштів правоохоронних та інших органів, їх концентрацію 
на окремих напрямах цієї діяльності. Не будучи достатньо проінформованим про стан екологічної злочинності 
й не маючи достовірного кримінологічного прогнозу на майбутнє, суспільство і керівництво країни не можуть 
уявити всієї гостроти проблеми. Саме тому не залучаються повною мірою соціальні й державні інститути на 
боротьбу з цим явищем. Немає також можливості для розроблення правильної тактики і стратегії протидії еколо-
гічній злочинності, у тому числі правозастосовної і законодавчої діяльності (Поліщук, 2004: 86).

Нагальним є питання щодо суб’єкта злочину при вчиненні забруднення атмосферного повітря. Цілком 
логічно, що жодний пересічний громадянин, який є власником автомобіля, не може заподіяти такої значної 
шкоди, як передбачено кримінальним законодавством. У цьому контексті варто казати про підприємства, 
фабрики, заводи, що здійснюють масові викиди шкідливих речовин у повітря. З огляду на це постає питання 
про кримінальну відповідальність юридичних осіб.

Так, в країнах англо-американської правової сім’ї, зокрема у деяких штатах США та у Великобританії, 
існує інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб. Наприклад, у 1978 р. генеральний аторней 
штату Індіана пред’явив компанії Форда звинувачення в убивстві трьох осіб, що згоріли в автомобілях мар-
ки «Пінто». Розслідування встановило, що керівництво компанії випустило автомобіль цієї марки в продаж, 
знаючи, що його бензобак розташований у небезпечному місці й може вибухнути при зіткненні. Ця справа 
стала першою в історії американської юстиції, коли корпорації було пред’явлене звинувачення в убивстві 
і підприємство несло саме кримінальну відповідальність. З часом цей інститут став поширюватися світом 
та був запроваджений в Австралійському Союзі, Королівстві Бельгія, Угорщині, Королівстві Данія, Держа-
ві Ізраїль, Республіці Ірландія, Ісландії, Канаді, Китайській Народній Республіці, Королівстві Нідерландів, 
Королівстві Норвегія, Республіці Польща, Румунії, Республіці Словенія, Фінляндській Республіці, Фран-
цузькій Республіці, Швейцарській Конфедерації та деяких інших країнах. Водночас це питання залишається 
дискусійним в багатьох країнах. До причин необхідності встановлення саме кримінальної відповідальності 
юридичних осіб можна зарахувати, передусім, необхідність боротьби з екологічними, злочинами. У бага-
тьох випадках індивідуальна відповідальність службовців корпорацій, а тим більше її представників, не 
може відшкодувати заподіюваний збиток і запобігти вчиненню нових аналогічних правопорушень. Крім 
того, у деяких випадках досить складно, а часом – неможливо, визначити фізичну особу, винну у вчиненому 
злочині й одноосібно відповідальну за наслідки, що настали, особливо, якщо діяльність у цілому юридичної 
особи була спрямована на порушення кримінального закону, а її керівництво, службові особи та представ-
ники змінювались. Водночас корпоративна кримінальна відповідальність усе частіше одержує підтримку, 
у тому числі на міжнародному рівні (Абакумова, 2016: 38-39).

Наприклад, протягом останніх років значно покращується стан повітря у Пекіні, що слугує прикладом 
для інших міст. Це стало результатом витрати великої кількості часу, ресурсів та політичної волі. Система 
управління якістю повітря в Пекіні підтримується моніторингом і оцінкою, розподілом джерел забруднення 
та інвентаризацією викидів. Вона також містить всеохоплюючі правові стандарти і суворе дотримання приро-
доохоронного законодавства. Робота щодо забезпечення якості повітря підтримується економічною політикою, 
участю громадськості та координацією щодо запобігання і контролю забруднення повітря в регіоні (Beijing air 
improvements provide model for other cities). Крім того, варто зазначити, що відповідно до ст. 338 Кримінального 
кодексу Китайської Народної Республіки незаконне розміщення, зберігання або викид в землю, воду або атмос-
феру радіоактивних забруднюючих речовин, що містять джерела інфекційних захворювань відходів, отруйних 
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або інших небезпечних відходів, якщо це призвело до серйозної екологічної катастрофи, завдавши значної 
шкоди державному або приватному майну або життю і здоров’ю людей, – караються позбавленням волі на 
строк до 3 років або короткостроковим арештом, а також одночасно або в якості самостійного покарання – 
штрафом; ті самі діяння, якщо вони спричинили за собою особливо тяжкі наслідки, – караються позбавленням 
волі на строк від 3 до 7 років і штрафом (Уголовный кодекс Китая, 2017: 153-154). Таким чином, У Китаї діє 
доволі суворе законодавство, яке суттєво впливає на зменшення кількості викидів в атмосферне повітря.

Саме уряди держав несуть відповідальність за забезпечення своїх громадян чистим повітрям.  
У національних і місцевих органів влади є безліч варіантів поліпшення якості повітря. Забруднення пові-
тря – це проблема, методи вирішення якої відомі. Зокрема, необхідно інвестувати кошти в нарощування 
потенціалу з вимірювання та моніторингу рівня забруднення повітря за допомогою створення мереж моні-
торингу та забезпечити належну експлуатацію і обслуговування таких мереж, а також дотримання процедур, 
які гарантують якість і надійність вимірювань якості повітря.

Важливого значення набуває питання транскордонного забруднення повітря на великі відстані, що, відпо-
відно до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані ЄЕК ООН (далі – Конвенція), 
означає забруднення повітря, фізичне джерело якого знаходиться повністю або частково в межах території, що 
знаходиться під національною юрисдикцією однієї держави, і негативний вплив якого проявляється на тери-
торії, що знаходиться під юрисдикцією іншої держави, на такому відстані, що в цілому неможливо визначити 
частку окремих джерел або груп джерел викидів. В цьому випадку важливо застосовувати багатонаціональний / 
регіональний підхід. Міжнародне співробітництво сприяє обміну знаннями, досвідом роботи та належної прак-
тики, а також підвищує значущість і збільшує обсяг ресурсів, необхідних для боротьби з кризою, пов’язаним із 
забрудненням повітря, на рівні, відповідному масштабами проблеми. Гарним прикладом позитивних результатів 
реалізації багатонаціонального міжурядового підходу до скорочення забруднення повітря є Конвенція, яка стала 
першим правовим документом, заснованим на скоординованому підході ряду країн до спільного вирішення їхніх 
спільних проблем, пов’язаних із забрудненням повітря (Frequently Asked Questions On Air Pollution).

Висновки. Отже, незважаючи на те, що екологічна злочинність виступає окремим видом злочинності, 
в її структурі особливе місце посідають злочини із забруднення атмосферного повітря. Це пов’язане, в пер-
шу чергу, з тим, що викиди різного роду речовин становлять суттєву загрозу як для здоров’я та життя людей, 
так і для навколишнього природного середовища. В той же час існує ряд дієвих засобів, як правового, так 
і кримінологічного характеру, боротьби зі злочинами із забруднення атмосферного повітря.

Отже, вивчення злочинів проти атмосферного повітря як об’єкта кримінологічного аналізу дасть змо-
гу визначити детермінаційний комплекс цих діянь, що сприятиме вдосконаленню наявних і розробленню 
нових заходів запобігання цим злочинам.
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Adnotacja. Artykuł dotyczy istniejących dyskusji naukowych dotyczących interpretacji pojęcia „służba publiczna 
w organach sądownictwa”. Zwraca się uwagę na fakt, że pomimo znacznego szeregu literatury naukowej, w której 
naukowcy z prawa, teorii zarządzania, socjologii, nauk politycznych i innych rozważali kwestie genezy powstawania 
i rozwoju służby publicznej, treść pojęcia „służba publiczna w organach sądownictwa” prawie nie była badana. 
Sformułowano autorskie rozumienie pojęcia „służba publiczna w organach sądownictwa”.

Przez służbę publiczną w organach władzy sądowniczej rozumie się administracyjno-prawną instytucję służby 
publicznej w organach władzy sądowniczej, zobiektywizowaną w specjalnej publicznej, zawodowej, bezstronnej 
politycznie działalności osób pełniących funkcje służby publicznej w organie władzy sądowniczej i którzy są 
uprawnieni i wykonują obowiązki w zakresie realizacji interesów społeczeństwa i państwa w zakresie realizacji zadań 
i funkcji organu władzy sądowniczej.

Służba publiczna w organach sądownictwa charakteryzuje się kompleksem cech, a mianowicie: powszechnymi 
cechami służby publicznej, to znaczy tymi, które są nieodłącznie związane ze wszystkimi rodzajami służby publicznej; 
szczególne cechy, które są nieodłącznie związane ze służbą publiczną w organach sądownictwa. Cechy te przejawiają 
się w tym, że służba publiczna w organach sądownictwa jest zobiektywizowana w działalności zawodowej osób 
pełniących funkcje służby publicznej w organach sądownictwa; w działalności zawodowej urzędników sądownictwa 
publicznego związanych z realizacją zadań i funkcji tych organów. Ta działalność zawodową jest finansowana ze środków 
publicznych i ma na celu pełnienie przez urzędników państwowych obowiązków zawodowych w zakresie realizacji 
funkcji i zadań organów sądownictwa oraz organizacyjnego zapewnienia sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Słowa kluczowe: służba, służba publiczna, sądownictwo, organy władzy sądowniczej, pojęcia.
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Abstract. The article deals with the existing scientific discussions on the interpretation of the concept of “civil service 
in the judiciary”. Attention is drawn to the fact that despite a large array of scientific literature in which scholars of law, 
management theory, sociology, political science, etc. considered the genesis of the formation and development of civil 
service, the concept of “civil service in the judiciary” is almost not studied. The author’s understanding of the concept 
of “civil service in the judiciary” is formulated

Under the civil service in the judiciary to understand the administrative and legal institution of public service in 
the judiciary, which is objectified in the special public, professional, politically impartial activities of persons who hold 
civil service positions in the judiciary, and who have the rights and perform duties to realize the interests of society 
and the state in terms of carrying out the tasks and functions of the judiciary.

Civil service in the judiciary is characterized by a set of features, namely: general features of civil service, ie those that 
are inherent in all types of civil service; special features that are inherent in the civil service in the judiciary. These features 
are manifested in the fact that the civil service in the judiciary is objectified in the professional activities of persons 
holding positions in the civil service in the judiciary; in the professional activities of civil servants of the judiciary related 
to the implementation of the tasks and functions of these bodies. This professional activity is financed by the state and is 
aimed at the performance by civil servants of their professional duties in the implementation of the functions and tasks 
of the judiciary and the organizational support of the administration of justice.

Key words: service, civil service, judiciary, judicial authorities, concepts.
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Анотація. Стаття стосується наявних наукових дискусій щодо інтерпретації поняття «державна служба в орга-
нах судової влади». Звертається увага на те, що, незважаючи на значний масив наукової літератури, в якій науков-
ці із права, теорії управління, соціології, політології тощо розглядали питання ґенези становлення та розвитку 
державної служби, зміст поняття «державна служба в органах судової влади» майже не вивчався. Сформульовано 
авторське розуміння поняття «державна служба в органах судової влади».

Під державною службою в органах судової влади розуміти адміністративно-правовий інститут публічної служби 
в органах судової влади, що об’єктивується в особливій публічній, професійній, політично неупередженій діяльнос-
ті осіб, які перебувають на посадах державної служби в органі судової влади і які наділені правами та виконують 
обов’язки з реалізації інтересів суспільства і держави в частині здійснення завдань і функцій органу судової влади.

Державна служба в органах судової влади характеризується комплексом ознак, а саме: загальні ознаки дер-
жавної служби, тобто ті, які притаманні всім видам державної служби; особливі ознаки, які притаманні дер-
жавній службі в органах судової влади. Ці ознаки виявляються у тому, що державна служба в органах судової 
об’єктивується в професійній діяльності осіб, які займають посади державної служби в органах судової влади; 
в професійній діяльності державних службовців судової влади, пов’язаної з реалізацією завдань та функцій цих 
органів. Ця професійна діяльність фінансується за рахунок держави та спрямована на виконання державними 
службовцями своїх професійних обов’язків з реалізації функцій і завдань органів судової влади та організаційно-
го забезпечення здійснення правосуддя.

Ключові слова: служба, державна служба, судова влада, органи судової влади, поняття.

Вступ. Посилений інтерес науковців до проблематики державної служби триває вже багато років, зокрема 
це також стосується наявних наукових дискусій щодо інтерпретації поняття «державна служба». Незважа-
ючи на значний масив наукової літератури, в якій науковці з права, теорії управління, соціології, політології 
тощо розглядали питання ґенези становлення та розвитку державної служби, конкретні проблеми її прохо-
дження, правового, кадрового, організаційного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення, ста-
тусу державних службовців, особливостей їх юридичної відповідальності і т.ін., не можна не звернути увагу 
на те, що єдності підходів до розуміння такого терміну, як «державна служба» не склалося. Здебільшого 
різноплановість наукових поглядів на це питання зумовила існування різних концепцій стосовно розуміння 
цього поняття, методологічних підходів до визначення його сутності.

Тому не випадково, що поняття «державна служба», її види, сутність та зміст, так само як і особливості її 
проходження, досі посідають одне із центральних місць в науці адміністративного права.

Слід відзначити, що деякі теоретичні аспекти з’ясування поняття та змісту категорії «державна служ-
ба» розглядалися в працях В Б Авер’янова, Г В. Атаманчука, Ю.П. Битяка, ДМ. Бахраха, С.Д. Дубенко, 
Б.М. Лазарева, В.Я. Малиновського, В.К. Мамуіова, О.В. Петришина та ін. Разом із цим у наявних працях 
проблеми щодо визначення терміна «державна служба» досліджувались фрагментарно або в контексті шир-
шої адміністративно-правової проблематики, без комплексного підходу. Питання змісту поняття державна 
служба в органах судової влади майже не вивчалися. Отже, мета статті полягає в тому, щоб на основі чинно-
го законодавства України, узагальнень практики його реалізації визначити авторський підхід до з’ясування 
сутності поняття «державна служба в органах судової влади».

Основна частина. Посилений інтерес науковців до проблематики державної служби триває вже багато 
років, зокрема це також стосується наявних наукових дискусій щодо інтерпретації поняття «державна служ-
ба». Незважаючи на значний масив наукової літератури, в якій науковці з права, теорії управління, соціо-
логії, політології тощо розглядали питання ґенези становлення та розвитку державної служби, конкретні 
проблеми її проходження, правового, кадрового, організаційного, інформаційного, матеріально-технічного 
забезпечення, статусу державних службовців, особливостей їх юридичної відповідальності і т.ін., не можна 
не звернути увагу на те, що єдності підходів до розуміння такого терміну, як «державна служба», не скла-
лося. Здебільшого різноплановість наукових поглядів на це питання зумовила існування різних концепцій 
стосовно розуміння цього поняття, методологічних підходів до визначення його сутності.

Тому не випадково, що поняття «державна служба», її види, сутність та зміст, так само як і особливості її 
проходження, досі посідають одне із центральних місць в науці адміністративного права. Такий стан речей 
є цілком зрозумілим, адже державна служба є важливою складовою частиною державного механізму, має 
велике значення у функціонуванні державних органів влади.

Тому важливість та правильність розуміння поняття державної служби в органах судової влади має вели-
ке значення для правового та організаційного оформлення державного механізму, завдяки якому забезпечу-
ється незалежність судової гілки влади, ефективність функціонування її органів, що врешті-решт створює 
умови для якісного правосуддя.



211

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 5 (33), vol. 4

© Knowledge, Education, Law, Management

З’ясування соціально-правової характеристики державної служби України, аналіз позицій відомих вче-
них щодо даної проблематики дозволяє зробити декілька важливих висновків у контексті державної служби 
в органах судової влади.

1. Сутність державної служби в органах судової влади визначається її соціальним призначенням. Соціальний 
характер державної служби в органах судової влади розкривається і через сукупність конституційно-правових 
норм, якими закріплено пріоритет прав і свобод громадян, яких повинні дотримуватися державні службовці.

Державна служба в органах судової влади має соціальну обумовленість, адже вона переслідує суспільно-
корисні цілі і завдання. Вирішуючи суспільні та державні завдання; державна служба виконує функції забез-
печення, виконання та реалізації державної влада, яка має слугувати суспільству (Іншин, 2003; 23).

У зв’язку із чим поняття «державна служба» слід використовувати для визначення служби саме в дер-
жавних органах, які наділені державно-владними повноваженнями. Суди та інші органи системи правосуддя 
наділені державно-владними повноваженнями в тих межах, які визначенні в законодавстві.

2. Державна служба як соціальний інститут. У соціальному плані інститут державної служби являє собою 
орган взаємодії суспільства і держави, державного апарата і громадянських структур, державного службов-
ця і громадянина чи людини.

Тобто в судовій владі ця взаємодія відбувається між державою та суддями, державою та особами, які 
мають намір вступити на службу до органів судової влади та судів, між державними службовцями судової 
влади та державою. Саме на державну службу в органах судової влади покладається завдання визначення 
правових та соціальних гарантій для тих осіб, які її проходять в органах судової влади та судах.

3. Державна служба в органах судової влади як правовий інститут.
Державна служба в органах судової влади регулюється нормами багатьох галузей права, зокрема консти-

туційного, адміністративного, трудового, кримінального, цивільного, фінансового тощо. Особливості дер-
жавної служби в органах судової влади, а саме її нормативної бази регулювання, знаходять своє виявлення 
через поєднання різних галузей права публічно-правової та приватноправової систем.

Разом із тим у роботі поділяється наукова позиція щодо комплексного характеру правового інституту 
державної служби, який включає правові норми: конституційного права (встановлюють рівне право на 
державну службу); адміністративного права (регулюють переважну більшість суспільних відносин щодо 
запровадження та проходження державної служби, організації виконання повноважень державними служ-
бовцями, внутрішньо-організаційні відносини між державними службовцями певного державного органу); 
фінансового права (регулюють фінансування державної служби) та норми інших галузей права (трудового, 
земельного іт. ін.) (В.Б. Авер’янов, 2004; 586).

4. Державна служба в органах судової влади як вид соціальної діяльності. Державна служба в органах судової 
влади вимагає спеціальних знань та певних здібностей для осіб, які як бажають її проходити, так і проходять.

На відміну від безпосереднього виробництва матеріальних благ, пов’язаного з тісною взаємодією люди-
ни із природою, її впливом на предмети природи, службова управлінська діяльність здійснюється шляхом 
впливу на інші« людей, визначаючи поведінку людей шляхом впливу на їх волю і свідомість.

Вона здійснюється людьми, в інтересах людей. Звідси, державна служба характеризується особливим 
предметом праці – інформацією. Державні службовці безпосередньо працюють з інформацією – збирають 
її, опрацьовують, передають, зберігають. Як наслідок, основним робочим місцем державного службовця 
є письмовий стіл, а не станок, інший технічний агрегат. Професійна діяльність державних службовців опла-
чується за рахунок державного бюджету. Фінансування державного бюджету покликане забезпечити служ-
бову спрямованість здійснюваної діяльності саме по відношенню до держави, а не до обслуговування інтер-
есів будь-яких суб’єктів (Іншин, 2003; 23).

5. Державна служба в органах судової влади є професійною діяльністю для осіб, які займають посади 
державної служби в цих органах і пов’язана з необхідністю виконувати службові обов’язки особами, які її 
проходять.

6. Державна служба в органах судової влади у процесуальному аспекті представляє собою систему служ-
бових процедур (адміністративних процедур її проходження), які регламентуються адміністративно-проце-
дурними нормами та забезпечують її функціонування.

Державна служба в органах судової влади в організаційному аспекті виступає як система взаємозалеж-
них, взаємозумовлених та взаємопов´язаних елементів, які в сукупності становлять цілісну організаційно 
структуровану конструкцію: (наприклад, державний орган – державна посада – державний службовець – 
правовий статус – проходження служби – режим державної служби). Важливим елементом цієї конструкції 
є державна посада (М. Цуркан).

Отже, державна служба в органах судової влади в соціальному аспекті представляє собою форму віддзер-
калення суспільних зв’язків та відносин між державою та особами, які в процесі здійснення своєї професійної 
діяльності за дорученням держави реалізують завдання та функції судової влади. Державна служба в органах 
судової влади в політичному аспекті є професійною діяльністю з реалізації державної політики у сфері судо-
устрою та судочинства, яка виробляється відповідними політичними силами з метою забезпечення функціо-
нування та розвитку судової влади. В організаційному аспекті державна служба в органах судової влади може 
бути представлена як система органів судової влади, а також організаційно-управлінських норм, способів, 
правил, стандартів та процедур, що представляють собою єдиний механізм регулювання діяльності осіб, які 
обіймають в цих органах посади суддів та державної служби. У правовому аспекті державна служба в органах 
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судової влади представляє собою систему юридичних норм, які регулюють функціонування органів управлін-
ня державною службою та професійну діяльність державних службовців судової влади.

Сутність державної служби в органах судової влади полягає в такому: вона є професією для осіб, які 
займають посади державної служби в органах судової влади; професійна діяльність державних службовців 
судової влади пов’язана з реалізацією завдань та функцій цих органів; ця професійна діяльність спрямована 
на виконання державними службовцями своїх професійних обов’язків; в межах державної служби державні 
службовці судової влади реалізують повноваження регулюючого, розпорядчого характеру; можуть здійсню-
вати юридично значимі дії тощо.

Державна служба в органах судової влади пов’язана з реалізацією такої функції держави, як здійснен-
ня правосуддя. Звідси соціальне призначення державної служби в органах судової влади – це професійне, 
за дорученням держави, здійснення суспільно корисної діяльності із забезпечення функціонування судової 
влади, особами, які займають посади у судах та в інших органах судової влади. Перші здійснюють право-
суддя, другі забезпечують нормальні умови з його здійснення. Виділення державно-службової діяльності 
в органах судової влади дозволяє визначити властиві їй характеристики: сфера професійної діяльності – 
органи судової влади; рід занять – державна служба в органах судової влади; предмет праці – організаційно-
правове, інформаційне, кадрове тощо забезпечення функціонування судової влади; продукти праці – управ-
лінські рішення та індивідуальні адміністративні акти

Висновки. З огляду на вищевикладене можна говорити про те, що державна служба в органах судової 
влади є особливим різновидом цієї служби.

Підсумовуючи вищенаведене, під державною службою в органах судової влади розуміти адміністратив-
но-правовий інститут публічної служби в органах судової влади, що об’єктивується в особливій публіч-
ній, професійній, політично неупередженій діяльності осіб, які перебувають на посадах державної служби 
в органі судової влади і які наділені правами та виконують обов’язки з реалізації інтересів суспільства і дер-
жави в частині здійснення завдань і функцій органу судової влади.
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Adnotacja. Znaczenie tego artykułu polega na tym, że określenie zadań związanych z bezpieczeństwem społecznym 
urzędników państwowych ma na celu usprawnienie procesu osiągania celu. Tak więc, dzięki ustaleniu zadań, możliwe 
będzie różnicowanie pracy różnych organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego lub formacji społecznych w 
celu utrzymania i stworzenia warunków bezpieczeństwa społecznego urzędników państwowych. Ponadto prowadzenie 
listy zadań umożliwi określenie praktycznych kierunków działań, które są istotne dla teraźniejszości i odzwierciedlają 
zarówno problematyczne aspekty, jak i ogólne skupienie się na bezpieczeństwie społecznym, co z kolei wskaże jego granice 
jako odrębnej instytucji prawnej. W artykule przeanalizowano cele i zadania bezpieczeństwa społecznego urzędników 
państwowych. Zdefiniowano autorską klasyfikację zadań bezpieczeństwa socjalnego urzędników państwowych. 
Wyszczegółowano treść każdego z zadań. Należy zauważyć, że szczególnym celem bezpieczeństwa społecznego 
urzędników państwowych jest zmniejszenie zróżnicowania, które polega na znacznej różnicy między bezpieczeństwem 
społecznym urzędników państwowych, które gwarantuje państwo, a bezpieczeństwem społecznym osób fizycznych, 
których obowiązek zapewnienia jest podzielony pomiędzy państwem a osobami prywatnymi.

Słowa kluczowe: zadania, bezpieczeństwo społeczne, urzędnicy państwowe, służba publiczna, prawo socjalne.
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Abstract. The relevance of the article is that the definition of social security tasks for civil servants is aimed 
at streamlining the process of achieving the goal. Thus, due to the establishment of tasks, it will be possible to differentiate 
the work of different bodies of state power, local self-government or public formations to maintain and create conditions 
for social security of civil servants. In addition, the list of tasks will provide an opportunity to identify practical activities 
that are relevant today and reflect both the problematic aspects and the general direction of social security, which, in turn, 
will indicate its limits as a separate legal institution. The article analyzes the purpose and goals of social security of civil 
servants. The author ’s classification of social security tasks of civil servants is determined. The content of each of the tasks 
is detailed. It is emphasized that the special task of social security of civil servants is to reduce the differentiation, which 
is a significant difference between the social security of civil servants guaranteed by the state and the social security 
of individuals, whose responsibility is shared between the state and individuals.

Key words: tasks, social security, civil servants, civil service, social legislation.
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Анотація. Актуальність статті полягає в тому, що визначення завдань соціальної безпеки державних службовців 
спрямоване на упорядкування процесу досягнення мети. Так, завдяки встановленню завдань можливо буде дифе-
ренціювати роботу різних органів державної влади, місцевого самоврядування чи громадських формувань щодо під-
тримання та створення умов соціальної безпеки державних службовців. Крім того, наведення переліку завдань дасть 
можливість визначити практичні напрями діяльності, які є актуальними для сьогодення та відбивають як проблемні 
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аспекти, так і загальну спрямованість соціальної безпеки, що своєю чергою вкаже на її межі як окремого правово-
го інституту. У статті проаналізовано мету й цілі соціальної безпеки державних службовців. Визначено авторську 
класифікацію завдань соціальної безпеки державних службовців. Деталізовано зміст кожного із завдань. Наголоше-
но, що спеціальним завданням соціальної безпеки державних службовців є зменшення диференціації, яка полягає 
в значній різниці між соціальною безпекою державних службовців, яку гарантує держава, й соціальною безпекою 
фізичних осіб, обов’язок щодо гарантування якої розподілений між державою та приватними особами.

Ключові слова: завдання, соціальна безпека, державні службовці, державна служба, соціальне законодавство.

Вступ. Визначення завдань соціальної безпеки державних службовців спрямоване на упорядкуван-
ня процесу досягнення мети. Так, завдяки встановленню завдань можливо буде диференціювати роботу 
різних органів державної влади, місцевого самоврядування чи громадських формувань щодо підтримання 
та створення умов соціальної безпеки державних службовців. Крім того, наведення переліку завдань дасть 
можливість визначити практичні напрями діяльності, які є актуальними для сьогодення та відбивають як 
проблемні аспекти, так і загальну спрямованість соціальної безпеки, що своєю чергою вкаже на її межі як 
окремого правового інституту.

Основна частина. Слід зазначити, що, хоча питання мети, завдань і функцій соціальної безпеки держав-
них службовців є малодослідженим, проте вклад у його вивчення зробили такі вчені, як-от: В.В. Безусий, 
О.Б. Березовська-Чміль, В.Г. Бульба, О.С. Бурлака, М.Р. Григорян, І.М. Дралюк, О.В. Євтухов, С.В. Забо-
лотна, М.І. Іншин, Ю.М. Кисіль, В.В. Ковалик, О.В. Когут, Н.В. Коленда, І.П. Кринична, Ю.І. Матвєєва, 
В.І. Микитин, О.Ф. Новікова, О.В. Паньков, І.С. Пашко, Н-С.М. Пінчук, О.В. Повстин, С.М. Прилипко, 
О.Г. Сидорчук, Т.А. Шахматова, М.М. Шумило.

Для реалізації мети необхідним є створення окремого порядку й напрямів, у кожного з яких є свої завдан-
ня. Щодо соціальної безпеки, то Т.А. Шахматова серед її завдань виділяє такі: «забезпечення нормального 
рівня життя та функціонування підприємств та організацій; мінімізація загрози для існування соціальних 
груп різного рівня; зростання потенціалу країни (людського й економічного)» (Shakhmatova, 2013: 76).

Уточнення потребує критерій «нормальності» рівня життя, адже він буде коливатись як стосовно країни, так 
і щодо регіону, оскільки під терміном «нормальність» у більшості випадків мають на увазі середній показник. 
Тому виникає питання щодо відповідності середнього показника рівня життя реальній можливості реалізувати 
право на гідне життя, що включає цілий ряд різних факторів. Саме право на гідне життя має бути орієнтиром 
у визначенні достатності проведених заходів із соціальної безпеки. Щодо мінімізації загрози, то вона може 
мати різний характер, наприклад, техногенний, і не завжди саме заходи соціальної безпеки можуть запобігти 
їх настанню, що особливо стосується різних соціальних груп. Відповідно, доречніше буде говорити винятко-
во про мінімізацію соціальних ризиків. Досліджуючи можливості залучення до завдань соціальної безпеки 
зростання потенціалу, можна дійти висновку, що таке завдання може бути частиною соціальної політики, а не 
лише соціальної безпеки, адже воно потребує для втілення більше засобів, ніж ними володіє соціальна безпека.

На думку О.Б. Березовської-Чміль, завданнями соціальної безпеки є такі: «створення можливостей для 
вільного розвитку кожного, реалізації себе й власних здібностей шляхом гарантування мінімального рівня 
життя; підняття рівня добробуту й створення соціальної солідарності» (Berezovska-Chmil, 2012: 3).

Варто наголосити, що мінімальний рівень життя та відповідні йому соціальні допомоги не створюють 
умови для вільного чи гармонійного розвитку, а лише не дозволяють погіршити наявний стан. Наведені авто-
ром завдання соціальної безпеки визначають більшою мірою соціальну стабільність і можливість реалізува-
ти право на працю. Щодо соціальної солідарності, то необхідність її забезпечення є дискусійним питанням 
в умовах ринкової економіки. Для державних службовців соціальна солідарність також недоречна, оскільки 
адміністративними засобами важко досягнути саме поєднання механічної та органічної солідарності, що 
лежать в основі солідарності соціальної. Спірним можливо вважати й необхідність розвитку саме в контек-
сті соціальної безпеки, адже соціальна безпека забезпечує такий розвиток, який випливає як з її сутності, 
так і з її мети. Для розвитку ж особистості застосовуються механізми реалізації соціально-економічних прав 
та інтересів, вибір яких залежить винятково від бажання самої особи й не пов’язаний із негативними наслід-
ками. Аналогічна ситуація стосується й державних службовців, де просування по службі залежить від зді-
бностей державного службовця, в той час, як соціальна безпека є об’єктивною та гарантується всім. Таким 
чином, наведені завдання потребують уточнення в контексті соціальної безпеки, а не політики.

О.Г. Сидорчук зазначає, що завдання залежать від «гостроти й вагомості» для соціальної безпеки, тому 
їх можна розподілити на такі, як «гідність рівня життя, усунення бідності, гарантованість захисту, підви-
щення цінності праці, підвищення людського потенціалу, зменшення соціальної нерівності, забезпечення 
конкурентоспроможності держави, збереження умов життя для наступних поколінь» (Sydorchuk, 2019: 178).

Аналізуючи наведені автором завдання, можемо зробити висновок, що під соціальною безпекою він 
розуміє максимально широке поняття, яке охоплює всі аспекти сучасного життя. Використання такого під-
ходу в науково-теоретичному дослідженні є необґрунтованим, оскільки не дозволяє правильно диференцію-
вати різні напрями й визначити межі саме соціальної безпеки. У контексті завдань соціальної безпеки такий 
поділ не дозволяє виокремити спеціальні засоби й методи, а ефективність виконання завдань буде спірною, 
адже на них впливають і політико-економічні фактори. Важливо наголосити, що ключові завдання соціаль-
ної безпеки обов’язково мають бути пов’язані з правовим регулюванням матеріального забезпечення, адже 
без відповідного законодавства гарантувати соціальну безпеку неможливо. Перелік, наведений автором, не 
передбачає особливого місця саме праву, що є недопустимим для дійсно результативної соціальної безпеки.
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І.П. Кринична до завдань соціального забезпечення державних службовців відносить такі: «обов’язкове 
закріплення соціальних прав у законодавчих актах; гарантування втілення життєвих потреб, у тому числі соці-
альних; підвищення рівня добробуту й рівня дотримання соціальної справедливості» (Krynychna, 2013: 176).

Слід доповнити, що визначені завдання є обов’язковими саме для держави, оскільки від неї залежить, 
яким саме чином будуть втілюватися норми права й чи відповідатиме наданий рівень соціальної допомоги 
визначеному в законодавстві. Деталізації потребує завдання щодо закріплення соціальних прав, адже біль-
шість із них є однаковими для державних службовців та інших фізичних осіб. Відмінний лише порядок 
втілення, а тому завдання полягає в підвищенні якості впорядкування реалізації соціальних прав. Крім того, 
завдання мають координуватися і з наявними проблемами, що найперше стосуються актуальності законо-
давства й фінансових можливостей держави.

У такому контексті й виділяє завдання соціального забезпечення державних службовців М.Р. Григорян, 
наголошуючи на потребі «відходу від традицій Радянського Союзу», а також на «залученні молодих про-
фесіоналів для створення державної служби, що буде більш конкурентоспроможною, ніж приватний сектор, 
зокрема щодо умов постійного підвищення на посаді й кар’єрного росту, продуктивності кадрів і необхід-
ності в запобіганні корупції» (Hryhorian, 2015: 92).

Хоча законодавство було неодноразово змінене із часів СРСР, все ж у ньому залишились незмінними 
самі методи правового регулювання, що безумовно впливає на розуміння праці в державній службі й відпо-
відний рівень соціальної безпеки. Спроби зменшити привілейованість державних службовців призвели до 
створення незахищеності їх від соціальних ризиків, а отже, заохочення до корупції, а тому важливо не лише 
дотримання нових тенденцій, але й врахування умов життя сучасного державного службовця.

Отже, на основі проведеного аналізу можна дійти висновку, що завдання соціальної безпеки державного 
службовця розподіляються на загальні, що діють комплексно й щодо кожної із дій, яка проводиться в межах 
її підтримання, та на спеціальні, які відбивають специфіку соціальної безпеки державних службовців, але 
не володіють самостійністю щодо мети діяльності й використовуваних засобів. Так, до загальних завдань 
соціальної безпеки державних службовців варто віднести такі:

1) економічні завдання;
2) правові завдання;
3) соціально-культурні завдання.
До спеціальних завдань соціальної безпеки державних службовців належать такі:
1) зменшення диференціації;
2) забезпечення всесуб’єктності соціального забезпечення;
3) запобігання зловживанням.
Коротко проаналізуємо кожну групу вищезазначених завдань.
Першими в наведеному переліку є економічні завдання. Вони спрямовані на підтримання ресурсів 

для сприяння соціальної безпеки, забезпечення її розвитку. М.І. Копитко зазначає, що на основі «еконо-
міко-математичних розрахунків можливо довести зниження рівня соціальної безпеки, а також визначити 
взаємозв’язок між ними й відповідним рівнем тінізації, сприяння корупції, а як наслідків, – поглиблення 
бідності, безробіття та нерівності» (Kopytko at all, 2017: 311).

Тобто економічними завданнями можливо вважати такі, що сприяють виявленню фактичних проблем 
соціальної безпеки й розумінню її економічної сутності. Крім того, саме від рівня економічної забезпеченос-
ті залежить рівень реалізації правового регулювання та його відповідність дійсності.

Таким чином, економічні завдання соціальної безпеки державних службовців мають такі особливості:
1) їх реалізація починається після настання соціальних ризиків, оскільки саме завдяки економічним 

ресурсам виплачуються соціальні допомоги, а зв’язок із державою засвідчує неможливість отримання таких 
ресурсів з інших джерел;

2) вони характеризуються відшкодувальним характером, що пояснюється необхідністю покриття витра-
чених державним службовцем непередбачуваних коштів як у зв’язку з неправомірним діянням щодо нього, 
так і відповідним захистом у суді. Відшкодування обов’язково має покривати всі здійснені витрати, а за 
можливості й повертати в попередній стан. Важливо не ототожнювати з витратами виплату штрафу, що не 
впливає на стан соціальної безпеки державного службовця та, власне, відшкодування;

3) їм притаманна постійна фінансова підтримка, що здійснюється після настання тривалих негативних 
наслідків. Так, наприклад, після повної втрати працездатності або ж виходу на пенсію державний службо-
вець має право на отримання соціальної допомоги. Однак така допомога повинна бути своєчасною та постій-
ною, що й забезпечується шляхом реалізації економічних завдань.

Наступними є правові завдання соціальної безпеки державних службовців, які втілюються через право-
ве регулювання та відповідне дотримання та реалізацію норм права, спрямованих на трудові відносини, 
соціальне забезпечення та захист. С.М. Прилипко в такому контексті зазначає, що «право є невіддільним 
від суспільного управління, а тому на нього впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники розвитку» 
(Prylypko, 2008: 1).

В аспекті соціальної безпеки цей вплив визначає обов’язкову актуалізацію законодавства, залежність 
соціальної безпеки державного службовця від загальноприйнятого на певний момент часу. Наприклад, пере-
бування на державній службі винятково чоловіків у минулому столітті відповідало поняттю соціальної без-
пеки, однак натепер така ситуація є порушенням.
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Варто зазначити, що правові завдання соціальної безпеки державних службовців характеризуються таки-
ми особливостями:

1) реалізовуються з метою захисту від внутрішнього й зовнішнього тиску, який виникає через виконання дер-
жавними службовцями завдань і функцій держави. Зовнішній тиск може полягати в необґрунтованих скаргах на 
діяльність державного службовця, перешкоджання або залякування його самого й членів його сім’ї. Внутрішній 
тиск може здійснюватися з боку керівництва й полягати в примушенні до прийняття певного рішення;

2) передбачають зобов’язаність держави, тобто покладення на державу всіх обов’язків щодо створення 
та підтримання соціальної безпеки для державних службовців. Наявність таких обов’язків, які закріплені 
законодавчо, визначає невідворотність допомоги й можливість звернення до суду у випадку її ненадання;

3) використовуються для здійснення упорядкування, адже завдяки правовому регулюванню визначається 
порядок реалізації того чи іншого права державним службовцем. Упорядкованість дозволяє краще розуміти 
сам процес, а також підвищувати ефективність його контролю. Крім того, упорядкованість означає й прозо-
рість і зрозумілість норм права, що відповідає реалізації основних принципів права.

Також до загальних завдань соціальної безпеки державних службовців слід належать соціально-культур-
ні завдання. Так, забезпечення соціальної безпеки державного службовця надає йому можливість викорис-
тати час для якіснішого виконання посадових обов’язків, додаткового навчання, а також сприяє підвищенню 
довіри до держави. До показників, що впливають на стан культури в суспільстві, О.В. Повстин відносить: 
«наявність житла, медичне забезпечення, професійну стабільність, належний рівень освіти й науки. В Укра-
їні такі показники впродовж тривалого часу не демонструють підвищення» (Povstyn at all, 2012).

Соціальна безпека державних службовців гарантує наявність у них соціальних прав і можливість їх вті-
лення, а отже й покращення свого соціального становища. Водночас рівень культури залежить уже від сві-
тосприйняття інших працівників державних органів, а тому потребує здійснення додаткових дій щодо його 
підтримання з боку держави.

Можемо резюмувати, що соціально-культурні завдання соціальної безпеки державних службовців мають 
такі особливості:

1) сприяють перерозподілу навантаження, що здійснюється через надання достатніх економіко-правових 
ресурсів для підтримання сімейного життя державного службовця, а також шляхом визначення порядку чер-
гування приватного й публічного життя, що особливо стосується перепрацювань і винятковості публічних 
обов’язків. Така ситуація дозволяє реалізувати йому свої посадові права й обов’язки, не завдаючи шкоди 
іншим власним інтересам;

2) забезпечують підвищення рівня свідомості, що відбувається через демонстрацію втілюваності законо-
давчих норм і необхідності їх дотримання. Для державних службовців вкрай важливим є розуміння відпо-
відальності, яка лежить на них, щодо виконання завдань держави. Водночас держава, постійно підвищуючи 
кваліфікованість державних службовців, повинна спрямовувати їх на поліпшення якості роботи. Унаслідок 
цього комунікація в межах державного органу й з іншими фізичними особами буде підвищуватись, що пояс-
нюватиметься свідомим ставленням до посадових обов’язків;

3) виконують функцію попередження деформації свідомості, що може виникнути внаслідок тривалого 
виконання одних і тих же дій, недосконалості законодавства й розчарування в державі як суб’єкті захисту 
державного службовця. Відповідно, реалізація соціально-культурних завдань дозволяє орієнтувати діяльність 
державних службовців на загальносоціальну мету. У контексті їхньої соціальної безпеки це означає зменшен-
ня шансів здійснити правопорушення та завдати шкоди власним інтересам і правовим можливостям.

Як уже вказувалося раніше, спеціальним завданням соціальної безпеки державних службовців є змен-
шення диференціації, яка полягає в значній різниці між соціальною безпекою державних службовців, що 
гарантує держава, й соціальною безпекою фізичних осіб, обов’язок щодо гарантування якої розподілений 
між державою та приватними особами. Досліджуючи пенсійну сферу, С.В. Заболотна зазначає, що «дестабі-
лізувальні політичні рішення щодо пенсійного законодавства вплинули на бажання залишатися на держав-
ній службі чи вступати на неї. Необхідним є прийняття окремого порядку для нарахування пенсій держав-
ним службовцям» (Zabolotna, 2016: 67).

Варто дещо уточнити, що сутністю проблеми є не саме скасування пенсій, а неможливість їх перера-
хунку й використання спільного порядку нарахування з іншими фізичними особами. Така ситуація дещо 
знецінює саму державну службу, оскільки із-за меншого розміру заробітної плати, отримуваної державним 
службовцем, меншим буде й розмір пенсії. Як наслідок, створюються передумови для надмірної диференці-
ації в межах суспільства, а отже й порушення соціальної безпеки. Тому сутністю реалізації такого завдання 
можна вважати втілення змісту принципу рівності шляхом використання державно-правових інструментів 
щодо надання не менших можливостей для гідного рівня життя державним службовцям, ніж він можливий 
для фізичних осіб із тією ж кваліфікацією, проте дотримання балансу щодо перетворення наданих прав дер-
жавному службовцю на надмірні привілеї.

Всесуб’єктність забезпечення також належить до спеціальних завдань соціальної безпеки державних 
службовців і розкривається у двох аспектах. По-перше, всесуб’єктність пов’язана з підтриманням соціаль-
ної безпеки не лише державних службовців, але й членів їх сімей, що особливо стосується дипломатичної 
служби. По-друге, соціальна безпека повинна підтримуватись щодо всіх державних службовців на належно-
му рівні незалежно від рангу й категорії. Аналізуючи національне законодавство, можна зробити висновок, 
що таке завдання реалізовується через закріплення спеціальних умов проживання, додаткових пільг, соці-
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ально-побутового забезпечення, а також виплат спеціальної допомоги у випадку втрати державного служ-
бовця як годувальника.

Ще одним спеціальним завданням соціальної безпеки державних службовців можна вважати запобігання зло-
вживанням, що проявляється у створенні інструментів захисту від таких зловживань для самого державного служ-
бовця, а також формуванні умов, коли реалізація зловживань не буде мати сенсу й реальної потреби. І.В. Мегедин 
зазначає, що «боротьба з корупцією або іншими зловживаннями державних службовців є однією з найсуттєвіших 
для нашої держави, оскільки вона вже вийшла за рамки винятково державної служби» (Mehedyn at all, 2013: 162).

Висновки. У контексті соціальної безпеки така ситуація пов’язана із загрозами й для самих держав-
них службовців, які можуть не втілити власні соціальні права без вступу в корупційні відносини. Таким 
чином, сутністю завдання можна вважати покращення правового регулювання соціального забезпечення, 
захисту й підвищення кваліфікації для державних службовців у поєднанні зі збільшенням незалежного 
й об’єктивного контролю за їхньою діяльністю, що дозволить зменшити негативний вплив із боку осіб на 
державній службі, а також підвищити сам рівень правової культури.
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Adnotacja. Artykuł poświęcony jest kompleksowemu badaniu pojęcia „suwerenności gospodarczej”, która jako 
wskaźnik niepodległości państwa wpływa na jakość innowacyjnego rozwoju w kraju. Pomimo obfitości artykułów 
poświęconych suwerenności gospodarczej, problemy działalności innowacyjnej w tym temacie są słabo poznane. 
Autor uważa, że suwerenność gospodarcza jest integralną częścią suwerenności państwa i określa skuteczność władzy 
państwowej w sferze gospodarki przez pryzmat pojęcia „innowacja”.

W artykule wydedukowano i opisano cechy suwerenności gospodarczej we współczesnej Ukrainie, a na podstawie 
badań artykułów naukowych i monografii, opinii biegłych i serwisów informacyjnych zidentyfikowano główne przyczyny 
jego słabości. Na podstawie tej analizy ustalono, że to międzynarodowa globalizacja i zarządzanie zewnętrzne, w wyniku 
których Ukraina stała się państwem-limitrof, stały się głównymi czynnikami innowacyjnego zacofania, a więc głównymi 
zagrożeniami dla suwerenności gospodarczej.

Autor rozważył każdą przyczynę osobno, podał uogólnioną charakterystykę każdego zjawiska. Stwierdzono, że w 
wyniku globalnej globalizacji i stosowania zasad „konsensusu waszyngtońskiego” gospodarka Ukrainy stała się otwarta, 
słaba i zdeformowana. Zarządzanie zewnętrzne doprowadziło do pogorszenia sytuacji geopolitycznej Ukrainy. Ukraina 
wpadła w proces konfrontacji USA, Rosji i Chin: z jednej strony w konflikt Ukrainy z Rosją i konflikt wojskowy na 
Donbasie, z drugiej strony Ukraina stała się częścią projektu USA „łuk bałtycko-czarnomorski” i zaczęła reprezentować 
interesy kraju w tym regionie, z drugiej strony Ukraina otrzymała konflikt gospodarczy z Chinami. Podsumowując 
artykuł autor zaproponował wewnętrzne mechanizmy ochrony suwerenności gospodarczej, które powinny być budowane 
w oparciu o protekcjonizm, oraz mechanizmy zewnętrzne, które powinny zaczynać się od integralności terytorialnej, 
wielowektorowości i neutralności.

Słowa kluczowe: suwerenność gospodarcza, zarządzanie zewnętrzne, rozwój innowacyjny, łuk bałtycko-czarnomorski, 
państwo limitrof.
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Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of the concept of “economic sovereignty”, which, as 
an indicator of state independence, affects the quality of innovative development in the country. Despite the large number 
of articles on the economic sovereignty, a problem of innovation activities under this theme are poorly understood. The 
author believes that economic sovereignty is an integral part of state sovereignty and determines the effectiveness of state 
power in the economic sphere through the prism of the concept of “innovation”.

The article deduced and described the features of economic sovereignty in modern Ukraine, and based on the study of scientific 
articles and monographs, expert opinions and news sites, the main reasons for its weakness were identified. Based on this analysis, 
it was established that it was international globalization and external governance, as a result of which Ukraine became a limitrophe 
state, that became the main factors of innovative backwardness, and therefore the main threats to economic sovereignty.

The author considered each reason separately, gave a generalized description of each phenomenon. It was revealed that 
as a result of world globalization and the use of the principles of the “Washington Consensus”, the Ukrainian economy 
has become open, weak and deformed. External control led to the deterioration of the geopolitical position of Ukraine. 
Ukraine got into the process of confrontation between the United States, Russia and China: on the one hand, Ukraine has 
a conflict with Russia and a military conflict in the Donbass, on the other hand, Ukraine became part of the US project 
“Baltic-Black Sea Arc” and began to represent the interests of this country in this region, on the third side, Ukraine 
received an economic conflict with China.

Summing up the article, the author proposed internal mechanisms for protecting economic sovereignty, which should 
be built on the basis of protectionism, and external mechanisms, which should begin with territorial integrity, multi-vector 
and neutrality.

Key words: economic sovereignty, external management, innovative development, the Baltic-Black Sea arc,  
state-limitrophe.
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Анотація. Стаття присвячена комплексному дослідженню поняття «економічний суверенітет». Економічний 
суверенітет як показник незалежності держави впливає на якість інноваційного розвитку в країні. Незважаючи 
на велику кількість статей, присвячених економічному суверенітету, проблеми інноваційної діяльності в рамках 
теми вивчені слабко. Автор вважає, що економічний суверенітет є невіддільною частиною державного суверені-
тету й визначає ефективність державної влади у сфері економіки через призму поняття «інновація».

У статті були виведені й описані особливості економічного суверенітету в сучасній Україні й на основі вивчен-
ня наукових статей і монографій, експертних думок і новинних сайтів були визначені головні причини його слаб-
кості. На підставі такого аналізу було встановлено, що саме міжнародна глобалізація та зовнішнє управління, 
в результаті якого Україна перетворилася на державу-лімітроф, стали головними факторами інноваційної відста-
лості, а отже й головними загрозами економічному суверенітету.

Автор розглянув кожну причину окремо, дав узагальнену характеристику кожному явищу. Було виявлено, що 
через світову глобалізацію та використання принципів «Вашингтонського консенсусу» економіка України стала 
відкритою, слабкою та деформованою. Зовнішнє управління призвело до погіршення геополітичного становища 
України. Україна потрапила в процес протистояння США, Росії та Китаю: з одного боку, в України відбувається 
конфлікт з Росією та військовий конфлікт на Донбасі, з іншого боку, Україна стала частиною проєкту США «Бал-
то-Чорноморська дуга» й почала представляти інтереси цієї країни в регіоні, з третьої сторони, Україна отримала 
економічний конфлікт із Китаєм. Підбиваючи підсумки статті, автор запропонував внутрішні механізми захисту 
економічного суверенітету, які повинні будуватися на основі протекціонізму, й зовнішні механізми, які повинні 
починатися з територіальної цілісності, багатовекторності й нейтралітету.

Ключові слова: економічний суверенітет, зовнішнє управління, інноваційний розвиток, Балто-Чорноморська 
дуга, держава-лімітроф.

Вступ. Перетворення науково-технічного прогресу в головний фактор розвитку держави й суспільства, 
впровадження якісно нового інноваційного типу економіки, необхідність переоснащення індустріальних 
технологій і постіндустріальних, поглиблення впливу науково-технічних процесів, розвиток інформатизації 
та комунікацій – все це можна назвати магістральним шляхом розвитку сучасної України (Чухно, Юхимен-
ко, Леоненко, 2007).

Багато вчених, що займаються питанням інновацій, економісти, державні діячі, політики часто розгля-
дають інноваційний розвиток у розрізі аналізу його стану, розробки механізмів державного управління або 
регулювання, акцентуючи все ж більше на внутрішньому середовищі країни, ніж зовнішньому. Загалом це 
розумно й правильно, якби не одне «але»: місце й ефективність державної влади вимірюється насамперед її 
суверенністю та суверенітетом держави (Краснинский, 2017).

Невіддільною частиною державного суверенітету є економічний суверенітет (далі – ЕС), який, як показує 
історія «економічних чудес» Японії, Німеччини, Китаю та інших країн, в обов’язковому порядку будується 
на розробці й впровадженні інноваційних технологій в усі сфери життя. Але слід зауважити, що абсолют-
ного суверенітету нині не має жодна країна світу. Вступаючи в міжнародні організації, навіть США повинні 
делегувати їм частину своїх суверенних прав. Водночас у сфері зовнішніх відносин кожна держава повинна 
зважати на суверенітет інших держав, тому міжнародне спілкування здійснюється у формі взаємних угод, 
узгоджених правил. З моменту укладання таких угод вони стають обов’язковими для цих держав і є нормами 
міжнародного права.

В економічній літературі найважливішою ознакою категорії «економічний суверенітет» (ЕС) називають 
самостійне управління економікою. Однак ця ознака є другорядною або похідною від наявності в руках суве-
ренної держави, нації або народу (залежно від існування відповідних форм суверенітету) власності на все 
національне багатство, природні ресурси, землю тощо. Водночас ЕС органічно пов’язується з такою рисою 
державного суверенітету, як верховенство держави на своїй території. Отже, ЕС України можна визначити 
як право власності українського народу на своє національне багатство, на основі якого вповноважені ним 
органи влади самостійно здійснюють регулювання економіки й зовнішньоекономічної діяльності в інтер-
есах переважної більшості населення (Ватаманюк, 2001).

Основна частина. Багато фахівців, що займаються питаннями інноваційного розвитку, до уваги не 
беруть, на наш погляд, важливий момент  це можливість країни в сучасному світі займатися інноваційною 
діяльністю, незважаючи на вплив та опір зовнішніх і внутрішніх сил, наскільки вона суверенна й самостійна 
в прийнятті важливих і необхідних державних рішень і наскільки серйозно вона може протистояти зовніш-
ньому впливу. Дослідженням змісту й передмов забезпечення ЕС в аспекті світових економічних дисбалансів  
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займалися видатні й відомі українські й зарубіжні вчені, наприклад, Л. Антонюк, В. Білоус, М. Блінов, 
І. Бураківський, О. Власюк, Б. Губський, Г. Дарнопих, Т. Кальченко, Т. Кремень, А. Мокій, С. Мочерний, 
Д. Лук’яненко, Т. Мельник, О. Рогач, А. Філіпенко, В. Геєц, В. Мунтіяа, Г. Пастернак-Таранушенко, І. Фар-
хутдінов, А. Поручник, А. Сухоруков, О. Острий. Своєю чергою співвідношенням економічного сувереніте-
ту із зовнішнім управлінням і глобалізацією досить глибоко займалися такі фахівці, як Т. Сендлер, Ж. Доріа, 
Дж. Розенау, Е. Кудряшова, В. Фадєєв, С. Чернишов та інші (Хапатнюковский, 2015).

Незважаючи на широту поглядів і значну кількість опублікованих результатів досліджень, аспекти інно-
ваційної тематики в цій науковій проблематиці залишаються практично не викладеними, особливо в кон-
тексті поєднання гострих проблем інноваційного розвитку України й сучасного стану економічного сувере-
нітету, який за своєю суттю та змістом повинен бути базисним захисним механізмом у рамках державного 
управління та створювати основу для інноваційної безпеки країни.

Головна мета статті – визначення взаємозв’язку між поняттями «інноваційний розвиток» та «економіч-
ний суверенітет» і головних кроків у створенні механізмів захисту економічного суверенітету як необхідної 
умови успішності інноваційного процесу в Україні.

Результати. Ідеал, до якого прагнуть всі сучасні провідні країни, – це національна самодостатність, яка вияв-
ляється в багатстві суспільства, що є найвищим ступенем незалежності. Способом прагнення має стати співпра-
ця держави й суспільства, які, ставлячи за мету успішний розвиток свого народного господарства, повинні воло-
діти максимально згуртованими територіями, об’єднаними загальною економічною структурою та комплексною 
економікою, тому що тільки в такому випадку можна домогтися певної економічної суверенності. Економічно 
слабка держава свідомо стає залежною від зовнішніх сил, а економічна залежність швидко переходить у культур-
ну, військову, політичну й так далі, й таким чином суверенітет держави скорочується. Тому єдиний шлях досягти 
реального суверенітету – побудувати великий і сильний економічний простір (Горбунов, 2015).

У світлі цього твердження забезпечення суверенітету України має починатися з такого стану економіки, 
який підтримує достатній рівень соціального, політичного, військово-оборонного існування та інноваційно-
го розвитку, невразливість і незалежність її національних інтересів щодо можливих зовнішніх і внутрішніх 
загроз і впливів. Незалежність економічних інтересів як основи суверенітету неможлива без ставки на інно-
ваційний розвиток, що своєю чергою вимагає сприятливого середовища для інноваційної діяльності, яке за 
такої умови вимагає наявності суверенітету. Таким чином, поєднання «економіка – інновація – суверенітет» 
утворюють взаємозалежну й взаємодоповнювальну тріаду за умови будівництва повноцінної держави з усі-
ма ознаками державності. З одного боку, до об’єктів економічної безпеки України можна віднести державу, 
основні елементи економічної системи й економічну систему держави в цілому, всі її природні багатства, 
суспільство з його інститутами, установами, господарчі суб’єкти на всіх рівнях економіки й особистість, 
а також їх життєво важливі економічні інтереси (Варламов, 2017).

Водночас, з іншого боку, основним фактором довгострокового економічного успіху держав у всіх сучас-
них економічних теоріях є технологічні зміни й інновації. Інновації та нові технології мають дуже важливий 
вплив на конкурентоспроможність і стійке економічне зростання як на рівні мікроекономіки, так і на макро-
економічному рівні. У зв’язку із цим зрозуміло, що інновації є дуже важливими для конкурентоспромож-
ності країн, оскільки вони сприяють її підвищенню шляхом зниження витрат, збільшення продуктивності 
й різноманітності продуктів в умовах глобального ринку. Інновації, що підвищують продуктивність праці, 
є основними джерелами конкурентоспроможності націй із факторними можливостями, які приводять до 
процвітання та посилюють суверенітет (Кудрин, 2017).

Під час вивчення та аналізу наукових джерел, експертних думок у статтях та інтерв’ю, новинних стрічок 
у засобах масової інформації ми виявили, на наш погляд, основні причини інноваційної відсталості, які 
можна визначити як зовнішні загрози ЕС:

1. Міжнародна глобалізація.
2. Місце України в геополітиці: статус держави-лімітрофа.
Таким чином, першою в списку небезпечною для України загрозою ЕС є глобалізація, яка по суті являє 

собою вищу форму розвитку міждержавної кооперації у формі часткового злиття галузевих сегментів наці-
ональних економік в інтересах зниження собівартості кінцевого продукту споживання та охоплює всі сфери 
суспільного життя, ведучи до комерціалізації, транснаціоналізації та уніфікації економік і наддержавного 
управління.

Якщо Україна хоче грати помітнішу роль у глобальній економіці, вона повинна відповідати певним «стан-
дартам» міжнародних ринкових відносин, принципам «Вашингтонського консенсусу». Процес асиміляції 
національної економіки в глобальну економічну систему повинен бути заснований на таких обмеженнях:

− держава зобов’язана підтримувати низький рівень інфляції;
− основою економіки повинні стати підприємства приватного сектора;
− держава зобов’язана скоротити витрати на утримання бюрократичного апарату;
− повинні бути скорочені ввізні мита на імпорт;
− повинні бути зняті обмеження на іноземні інвестиції;
− держава повинна децентралізувати внутрішні монополії;
− необхідно відмовитись від квотування на імпортну продукцію;
− нерезидентам (іноземцям) має надаватися право здійснення угод із цінними паперами державних кор-

порацій і природних монополій і так далі (Краснинский, 2017).
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Взагалі, розглядаючи вплив глобалізму на суверенні держави, потрібно аналізувати як позитивні, так 
і негативні наслідки (де глобалізація може проявлятися як система «подвійних стандартів») для функціону-
вання та розвитку держав у сучасних умовах (таблиця 1).

Таблиця 1
Позитивні й негативні наслідки глобалізації для суверенних держав

Позитивні 
наслідки

1. Прискорення впровадження та поширення технічних досягнень і сучасних методів управління.
2. Нові економічні перспективи для держав та окремих осіб, можливості забезпечення вищого рівня життя.
3. Вихід держави з тих сфер, де її втручання не потрібно, можливість рішуче діяти в основних сферах 
політики, передачі повноважень на нижчий рівень.
4. Співпраця держав, об’єднання ресурсів для здійснення проєктів

Негативні 
наслідки

1. Жорсткий тиск транснаціональних корпорацій на розвиток національних економік, на процеси прийняття 
політичних та економічних рішень.
2. Акцент на фінансово-прибутковій стороні й недооцінка соціальних аспектів.
3. Придушення основ національного права й навіть знищення окремих інститутів і галузей законодавства під 
тиском «світових імперативів».
4. Ослаблення суверенітету держав шляхом обмеження можливостей їхньої вільної діяльності й скорочення 
переліку традиційних зовнішніх функцій держави.
5. Жорсткі вимоги статутів міждержавних об’єднань національних законодавств.
6. Процеси глобалізації через асиметричність розвитку національних економік посилюють світову нерівність 
і призводять до маргіналізації держав, що розвиваються.
7. Безперервне закріплення відсталості, виключення з економічної модернізації держав з економікою, 
що розвивається, ведуть до зростання соціальної напруженості, міграційних процесів, ескалації 
етнонаціональних і сепаратистських конфліктів, тероризму.
8. Процеси глобалізації надають кримінальним структурам і терористам можливості доступу до сучасної 
техніки й передових технологій.
9. Гострою проблемою глобалізації є вихолощення гуманістичного початку, рекультуризація, криза цінностей.
10. Відкрито декларовані принципи й цілі глобалізації в державах «центру» світової економіки не застосовуються 
(або обмежено застосовуються). За умови нав’язування всьому світу максимальної відкритості економіки, 
децентралізації та дерегулювання в провідних капіталістичних державах фактично вибудовують централізований і 
суверенно регульований ринковий механізм, інтереси якого забезпечуються та захищаються потужним державним 
апаратом, кредитно-фінансовими інструментами, інформаційною та військовою інфраструктурою.
11. Умовою винятковості й процвітання розвинених країн в умовах глобальної економіки стає підтримка 
високого рівня екологічної безпеки, що передбачає звільнення території держав від забруднювальних речовин, 
перенесення «шкідливих» виробництв і поховань токсичних відходів на територію країн, що розвиваються.

Джерело: складено автором на основі (Краснинский, 2017)

На основі цієї таблиці можна зробити узагальнювальні висновки:
1. Глобалізація може мати важливе значення для інноваційного розвитку, дозволяючи підтримувати 

зв’язки й відносини з будь-якою точкою світу, економити й концентрувати зусилля та кошти як цілих країн, 
так і окремих економічних суб’єктів у реалізації складних інноваційних проєктів, але за умови рівного ста-
новища, стану й рівня розвитку.

2. Глобалізація вступає в суперечність з національними державами, тому що в цих понять різні підхо-
ди: глобалізація – це поняття комерційне, в основі якого насамперед лежить ціна товару для абстрактного 
клієнта й освоєння нових споживчих ринків, сучасна держава – поняття соціальніше, тому що його головні 
завдання та функція – забезпечення потреб своїх громадян.

3. Глобалізація не просто стирає межі між країнами, вона стандартизує й уніфікує держави та їх економі-
ки без обліку асиметричності їхнього розвитку й особливостей, що призводить до закріплення економічної 
та технологічної відсталості слабших країн.

Взагалі включення суверенних держав у глобальні процеси відбувалося по-різному й у різний час, і зале-
жало від безлічі факторів (суспільно-політичної стабільності, економічного потенціалу, структури експорт-
но-імпортних операцій, ступеня інтегрованості національних сегментів виробництва й фінансово-кредитної 
системи в західноєвропейські й американські інститути (Міжнародний валютний фонд (далі – МВФ), Між-
народний банк реконструкції та розвитку (далі – МБРР), «Велика сімка» (далі – G-7) та інші). Включення 
України в процес економічної глобалізації також мало кілька особливостей:

1. Україна в 1991 році встала на шлях інтеграції у світову спільноту в період корінних змін свого суспіль-
но-політичного й економічного устрою.

2. Приєднання України до світових інтеграційних процесів проходило в умовах, коли вже склалася сис-
тема міжнародних економічних, фінансових і торгових відносин. Через це Україні доводиться грати за пра-
вилами, в розробці яких вона не брала участь.

3. Країна вступила в сучасний етап глобалізації різко ослабленою, з перехідною економікою в стані кри-
зи, яка за умови використання принципів і правил «Вашингтонського консенсусу» виявилася дуже відкри-
тою, що стало реальним загрозоутворювальним фактором, який зумовив рецесію основних економічних 
показників та індикаторів, падіння курсу національної валюти, відтік капіталу, значне зростання вартості 
імпортних товарів, послуг і кредитів, скорочення робочих місць (Краснинский, 2017).
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Такі обставини призвели до того, що позиції України в глобальній економіці вельми скромні. Як виклики 
Європейського Союзу (далі – ЄС) Україні, отримані глобалізацією в соціально-економічній та інноваційній 
сферах, необхідно розглядати:

− слабкість торгово-економічних позицій України в системі світогосподарських зв’язків і світовому 
поділі праці;

− дискримінацію українських інновацій, товарів, послуг, інвестицій, експортерів на міжнародних ринках;
− спроби «інтернаціоналізувати» природні багатства, інтелектуальні, технологічні, матеріальні й фінан-

сові ресурси України під приводом неефективності їх освоєння на національному рівні;
− критичну залежність об’єктів економіки, транспорту й зв’язку від іноземних інноваційних технологій, 

програмної та елементної бази, відсутність конкурентоспроможних національних засобів телекомунікації, 
операційних систем і систем управління базами даних;

− нав’язування Україні дискримінаційної співпраці з іноземними державами, міждержавними 
об’єднаннями, міжнародними організаціями й форумами з використанням можливостей міжнародних інсти-
тутів із традиційним впливом США, Західної Європи й Канади (Краснинский, 2017).

Таким чином, підбиваючи підсумки за першою причиною інноваційної відсталості – глобалізації, – мож-
на сказати, що вона зайшла в кризу 1990-тих років на внутрішній український ринок, так і не давши йому 
сформуватися та зміцніти після розпаду СРСР, тому що українським товарам важко без допомоги й підтрим-
ки держави конкурувати з імпортними.

Складна економічна ситуація та інноваційна відсталість внаслідок глобалізації закріплюється та «кон-
сервується» за результатами другої причини – геополітичного положення України в статусі лімітрофу.

У сучасному уявленні лімітрофи – це не просто сукупність прикордонних держав, географічно прилеглих 
до певної держави, це сукупність держав і недержавних акторів, простір і діяльність яких міцно контролюєть-
ся могутньою державою в ролі геополітичного тьютора. Водночас сучасні лімітрофи шикуються не стільки 
в географічному, скільки в економічному, політичному й інформаційно-ідеологічному просторі країни-сувере-
на. Основна мета створення лімітрофу з боку потужної держави – прагнення до геополітичного лідерства на 
певній території шляхом створення «буферних зон», які перебувають під зовнішнім управлінням.

Лімітроф утворюється для таких функцій:
1. Опанування всіма типами ресурсів лімітрофу для власного посилення.
2. Використання всіх типів просторів лімітрофу для ведення боротьби з геополітичними противниками 

в прихованій або відкритій формі, аж до збройного конфлікту за умови небажання, неможливості або скрут-
ності її ведення на просторах противника.

3. Лімітрофи беруть на себе удари, призначені їх суверенам, і дозволяють останнім зберігати сили й ресурси.
4. Лімітрофи дають потужним державам вихід до раніше недоступних або важкодоступних геополітич-

них зон (відкритий або тіньовий переділ світу).
Головним змістом геополітичного процесу завжди було й залишається протистояння між супердержава-

ми в боротьбі за ресурси виживання та розвитку, куди входять сировина й природні багатства, народонасе-
лення, промисловий, аграрний, фінансовий та інформаційний ресурси. У сучасному світі лімітроф – це гео-
політична технологія, яка дозволяє сильним державам в протистоянні за стратегічне домінування у світі не 
застосовувати збройні сили, тому що замість світових війн між собою є можливість влаштовувати локальні 
«гарячі точки» на території лімітрофів (Комлева, 2010).

Сучасна Україна, на жаль, в силу геополітичних і геоекономічних обставин, всесвітньої коронавірусної 
та внутрішньої економічної криз, військового конфлікту на Донбасі знаходиться під так званим «зовнішнім 
управлінням» у статусі лімітрофу й змушена часто вести політику, яка не відповідає національним інтер-
есам, що природним чином гальмує не просто інноваційний розвиток, а взагалі просто розвиток країни, зво-
дячи всю позитивну динаміку нанівець. Під зовнішнім управлінням можна розуміти управління державою, 
здійснюване іншими країнами й виражене в наявності безпосереднього системного впливу панівної сторони 
на прийняття рішень органами державної влади (Національний курс, 2017).

Зовнішнє управління в Україні – це граничне вираження політичної залежності країни, коли вона позбу-
лася суб’єктності й перетворилася в інструмент реалізації чужих інтересів. Українцям розповідають про 
суверенність і незалежність, але водночас політична еліта України під час прийняття тих чи інших прин-
ципових рішень звертається в посольства західних країн. Країна стала залежною в кадровій, економічній, 
ідеологічній і культурній політиці, уряд наповнюється маріонетками європейських країн і США, держава не 
має самостійної зовнішньої політики (Левицкий, 2020).

Унікальність України проявляється в тому, що вона знаходиться в потрійному капкані зовнішнього управ-
ління: з одного боку, це тиск Росії через невизнані республіки «Донецька Народна Республіка» й «Луганська 
Народна Республіка», військові дії, анексію Криму й економічні санкції, з іншого, – втручання у внутрішні 
справи країни з боку США, ЄС, МВФ, наполегливі рекомендації західних посольств, політиків і чиновників, 
з третього боку, – вплив Китаю як важливого торговельного партнера.

Одночасно геополітичне становище України погіршується тим, що вона з 2010 року перебуває у сфері 
стратегії національної безпеки США й входить нарівні з Польщею, Грузією, Литвою, Латвією та Естонією 
в конфронтаційну «Балто-Чорноморську дугу», яка не дає можливості Росії, Німеччині й Франції створити 
єдиний простір безпеки, співробітництва, економіки під назвою «Від Лісабона до Владивостока», що таким 
чином дозволяє США зберігати своє світове лідерство (UP Foundation, 2020).
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Незважаючи на наявність Декларації про Державний суверенітет України, де держава проголошує 
свій економічний суверенітет, на наявність Конституції та її ст. ст. 1, 2, 5, 17, Хартію економічних прав 
та обов’язків держав, що була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 12 грудня 1974 року, де проголо-
шується суверенне й невіддільне право кожної країни вибирати свою економічну систему, а також свою 
політичну, соціальну й культурну систему відповідно до волі свого народу, без втручання або застосування 
сили чи загрози ззовні в якій би то не було формі, Україна знаходиться під постійним тиском із боку зовніш-
ніх «стратегічних партнерів» (Декларація про державний суверенітет України, 1990; Конституція України, 
1996; Хартия экономических прав и обязанностей государств, 1974).

Дуже цікавий і показовий за своїм економічним змістом конфлікт України з Європейським Союзом 
у липні 2020 року у зв’язку із законопроєктом № 3739 «Про внесення змін до Закону України «Про дер-
жавні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку й модернізації вітчизняної промисловос-
ті», який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, енергетики, житлово-комунального 
господарства й транспорту. У документі прописано вимогу до мінімального ступеня локалізації на рівні 
25–45% із 2021 року й 40–60% із 2024 року (Європейська правда, 2020). За словами ЄС, це буде порушенням 
основ рівного ставлення та недискримінації для іноземної продукції, і якщо Україна не зробить відповідні 
висновки, банки ЄС можуть припинити кредитування українських підприємств. Під таким тиском Україна 
відступила, й законопроєкт так і не пройшов друге читання у Верховній Раді (Драгомирова, 2020).

Хоча в ЄС існує Євродиректива 2014/25/ЄС, яка дозволяє державному замовнику в таких секторах, як 
питна вода (будівництво комунікацій, транспортування, водовідведення), постачання енергоресурсів, місь-
кий транспорт, поштові послуги, відхилити пропозицію, якщо частка місцевого складника в ньому менше 
ніж 50%. Мало того, Угодою про Асоціацію в ст. 153 передбачається адаптація українського законодавства 
у сфері державних закупівель відповідно до норм ЄС. Аналогічні заходи діють також і в США, які перед-
бачають вимогу локалізації від 40% до 80%. Навіть у правилах Європейського інвестиційного банку (далі – 
ЄІБ) є норми, за якими національний виробник може мати преференції в торгах, тільки з якоїсь причини ЄІБ 
їх в Україні не застосовує (Кисилевский, 2020).

По суті взаємовідносини між Україною та Заходом будуються на «подвійних стандартах», де з одного 
боку наші стратегічні партнери вводять торгові бар’єри проти української продукції впродовж всього тер-
міну дії угоди про асоціацію, з іншого боку, в розпал епідемії надають різноманітні форми підтримки своїм 
виробникам і водночас вважають за можливе критикувати Україну за спроби дати роботу своїм громадянам 
у період кризи, викликаної епідемією коронавірусу.

Нині низька конкурентоспроможність України як результат деградації, відкритості й асиметричності роз-
витку економіки внаслідок впливу вище перелічених причин проявляється у високій залежності дохідної 
бази державного бюджету від цін на експортну сировину, в технологічному відставанні від провідних кра-
їн, залежності від постачання сучасного закордонного обладнання та програмних засобів, невисокої про-
дуктивності праці. Як результат формується слабка держава, яка не має достатню кількість матеріальних, 
фінансових, технічних засобів і ресурсів і не здатна ефективно регулювати економіку країни, перерозподі-
ляти доходи, а отже й подолати неминуче утворювану соціальну нерівність. Слабкість державних інститутів 
веде до того, що функції держави прагнуть взяти на себе інші сили й структури. У ситуації з Україною це 
олігархічні структури, організовані злочинні спільноти й представницькі органи зовнішнього управління.

Як результат, характерними загрозоутворювальними інноваційними факторами є:
− орієнтація власників засобів виробництва на максимальне вилучення прибутку, вивезення капіталу, 

хижацьку експлуатацію робочої сили й виробничих фондів;
− відсутність амортизаційних відрахувань на модернізацію обладнання, програмних засобів, перепід-

готовку й підвищення кваліфікації персоналу;
− підвищення податкового навантаження;
− висока невизначеність перспектив внутрішнього й зовнішнього попиту;
− відсутність доступних довгострокових банківських кредитів, що стримує попит на інновації;
− недостатній ступінь лібералізації інвестицій і запозичення передових іноземних технологій, зниження 

обсягу інвестицій в основний капітал;
− низький рівень розвитку інфраструктури (транспортної системи, телекомунікацій, енергопостачання, 

складського господарства й розподільної мережі);
− залишкове фінансування науково-дослідної, дослідно-конструкторської та інноваційної діяльності;
− виїзд за кордон висококваліфікованих фахівців;
− не досить висока якість менеджменту в інноваційному бізнесі (конкурентні стратегії, управління 

фінансами, кадрами, розвиток продукту й контроль якості) (Краснинский, 2017).
Така ситуація дуже небезпечна для України, тому що йдуть процеси, які вражають суспільство в соціаль-

них правах, наносять колосальний економічний збиток і руйнують державність і суверенність країни.
Тому ослаблення ЕС є наслідком істотного зниження потенціалу держави через вплив глобалізації 

та зовнішнього управління. У разі ослаблення ЕС компетентні державні структури не в змозі здійснювати 
економічну владу в повному обсязі на всій території держави щодо всіх економічних суб’єктів, а отже й не 
можуть створювати умови для формування інноваційного середовища в країні. Поступово це призводить 
до деградації економіки й державних інститутів, і врешті-решт органи влади втрачають довіру й підтримку 
населення. Тому виникає величезна необхідність у розробці механізмів захисту ЕС, які своєю чергою для 
зручності й глибшого розуміння можна розділити на зовнішні й внутрішні.
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Внутрішні механізми повинні будуватися на новій для країни економічній ідеології, де для України аль-
тернативою ліберальній парадигмі й глобалізації повинна стати концепція протекціонізму, що бере свій 
початок у джерелах історичної школи економіки Німеччини, основоположником якої став Фрідріх Ліст, 
і саме він визначив її основні моменти:

1. Пріоритет національних економічних інтересів держави над міжнародними.
2. Пріоритет внутрішнього ринку над зовнішнім (захист внутрішнього товаровиробника, охоронні захо-

ди щодо захисту внутрішнього ринку від експансії імпортних товарів).
3. Пріоритет нових технологій над застарілими.
4. Симбіоз і співробітництво промисловості, інноваційних технологій і сільського господарства.
5. Країна повинна володіти відповідними природними ресурсами, територією та населенням, щоб сфор-

мувати міцний внутрішній ринок із високою купівельною спроможністю.
Для повної реалізації національних економічних інтересів і формування економічно суверенної держави 

Україна повинна сформувати внутрішні «правила гри», ґрунтуючись на принципі «за зовнішнього захисту 
економіки країни – свобода дій всередині економіки країни»:

− створення та посилення внутрішніх економічних зв’язків і контактів на основі концентрації виробництва;
− свобода внутрішніх ринків товарів і робочої сили й свобода внутрішнього переміщення капіталів 

та інвестицій;
− національний розподіл праці;
− підтримка сфери освіти й науки, створення свого науково-експертного середовища, щоб мати кадро-

вий резерв високої якості;
− сучасна внутрішня інфраструктура;
− внутрішні правові й організаційні зв’язки, однотипні правила торгівлі для всієї країни;
− протекціоністська промислова й аграрна політика;
− консолідація бізнес-колів всіх рівнів на основі державно-приватного партнерства;
− єдина державна податкова, митна, грошово-кредитна система;
− внутрішня система державних і комунальних позик;
− наявність рівноправних міжнародних договорів, за необхідності розширення географічного співробіт-

ництва з іншими країнами, а не тільки співпраця з європейськими інститутами.
Для протидії загрозам ЕС зовнішні механізми захисту повинні починатися з перших дуже важливих кроків:
1. З огляду на геополітичну особливість географічного розташування України, суверенітет країни пови-

нен починатися з повернення в зовнішній політиці до ідеї багатовекторності й нейтралітету.
2. Відновити територіальну цілісність країни, тому що збереження нинішнього положення тільки поси-

лює зовнішню залежність.
3. Необхідно налагодити взаємовигідні дипломатичні й економічні відносини із сусідами, орієнтуючись 

на пріоритет інноваційних технологій і високотехнологічних галузей.
Висновки. Світова коронавірусна криза в сукупності з економічною кризою, глобалізація та зовнішнє 

управління показали, що наявність у країні механізмів державного самозахисту, які відповідають інтересам 
економічної безпеки, тепер є не тільки умовою самостійного розвитку економічної системи з інноваційною 
складовою частиною, а й основним параметром можливості збереження життєздатності України як націо-
нальної держави.

Економічний суверенітет для України повинен являти собою:
− суверенне право вільно розпоряджатися своїми природними, матеріальними й фінансовими ресурса-

ми й всією економічною діяльністю;
− верховенство держави в економічній сфері й підпорядкування владі держави всіх осіб та організацій, 

що знаходяться на його території;
− принцип міжнародного права, що означає самостійність держави в здійсненні суверенних економіч-

них прав у взаємовідносинах з іншими державами.
Таким чином, необхідність збереження провідної ролі України як держави в питаннях економічної 

та інноваційної безпеки має спиратися на такі принципи:
− держава – це головний організатор по відтворенню соціально-економічної сфери, й тільки вона здатна 

й має право проводити в життя певну інноваційно-економічну політику в масштабі всієї країни, оскільки ні 
суспільство, ні бізнес не можуть бути виразниками суверенних інтересів;

− тільки держава володіє таким інструментом, як законодавство, а отже має право встановлювати пра-
вовий режим економічних та інноваційних відносин, закріплювати правові основи функціонування ринку, 
способи й форми захисту інноваційно-ринкової інфраструктури;

− механізм забезпечення та зміцнення економічного суверенітету повинен ґрунтуватися на диверсифіко-
ваності, інноваційності й конкурентоспроможності національної економічної системи, точками опори якої 
є ефективні державні інститути, соціально орієнтовані бізнес-структури й контроль суспільства за держа-
вою та бізнесом.

Україна стане сильною державою лише тоді, коли, бувши активним глобальним гравцем, буде мати можли-
вість не тільки самостійно приймати економічні рішення, будувати свою інноваційну систему, впливати на сві-
тові тенденції розвитку, а й зберегти свою культуру й національну самобутність, а для цього необхідно сфор-
мувати особливу модель взаємодії зі світовою спільнотою на основі своїх національних вигод та інтересів.
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Adnotacja. W artykule określono krąg podmiotów administracji publicznej z zakresu obrotu minerałami szlachetnymi 
i wyrobami z nich, ich status prawny i kompetencje. W zależności od zakresu tego ostatniego podmioty administracji 
publicznej są przede wszystkim reprezentowane przez organy kompetencji ogólnych, których organizacyjny i regulacyjny 
wpływ publiczny obejmuje wszystkie sfery rozwoju społecznego, w tym Radę Najwyższą Ukrainy, Prezydenta Ukrainy, 
Gabinet Ministrów Ukrainy, lokalne władze wykonawcze i władze samorządowe. Międzybranżowa administracja publiczna 
w zakresie obiegu takich wartości jest reprezentowana przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy, Państwowa Służba 
Celna itp. Określono krąg podmiotów branżowej administracji publicznej (specjalna administracja publiczna), które mają 
bezpośredni wpływ na regulację stosunków publicznych w różnych obszarach obrotu cennymi minerałami i wyrobami.

Ustalono, że odrębną grupę podmiotów administracji publicznej w zakresie obiegu cennych minerałów i wyrobów 
z nich stanowią osoby prawne prawa publicznego, w tym Państwowe Centrum Gemmologiczne Ukrainy, instytucja 
państwowa „Państwowy Magazyn Metali Szlachetnych i Kamieni Szlachetnych Ukrainy”, instytucja państwowa 
„Muzeum Kamieni Szlachetnych i Ozdobnych”, państwowe przedsiębiorstwa kontroli probierczej.

Udowodniono przedwczesność likwidacji Państwowej Służby Probierczej Ukrainy, która pełniła funkcje w 
zakresie realizacji polityki publicznej w zakresie kontroli probierczej i kontroli zgodności z wymogami prawnymi przy 
wykonywaniu operacji z metalami szlachetnymi i kamieniami, co potwierdzają m.in. dane z badań socjologicznych.

Wyjaśniono miejsce i rolę administracji publicznej w mechanizmie zapewnienia prawnego wydobycia, produkcji i 
wykorzystania metali szlachetnych i kamieni szlachetnych na Ukrainie, a także opracowanie sposobów jej optymalizacji 
w nowoczesnych warunkach.
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Abstract. The article clarifies the range of subjects of public law administration in the field of circulation of precious 
minerals and products from them, their legal status and competence. Depending on the scope of the latter, public 
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administration entities are primarily represented by bodies of general competence, whose organizational and regulatory 
public influence extends to all spheres of social development, including the Verkhovna Rada of Ukraine, the President 
of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, local executive bodies and local governments. Intersectoral public 
administration in the field of circulation of such values is represented by the Ministry of Economic Development, 
Trade and Agriculture of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Ministry of Environmental Protection 
and Natural Resources of Ukraine, the State Customs Service and others. The circle of subjects of branch public 
administration (special public administration) includes the bodies which carry out direct influence on regulation of public 
relations on various directions of circulation of precious minerals and products.

It is established that a separate group of subjects of public administration in the sphere of circulation of precious 
minerals and products from them consists of legal entities of public law, including the State Gemological Center 
of Ukraine, the State Institution “State Storage of Precious Metals and Precious Stones of Ukraine”, “The State Institution 
and decorative stones”, state-owned enterprises of assay control.

The premature liquidation of the State Assay Service of Ukraine, which performed the functions of implementing 
state policy in the field of assay control and control over compliance with legislation in transactions with precious metals 
and stones, is confirmed, including data from a survey.

The place and role of public administration in the mechanism of legal support of mining, production and use of precious 
metals and precious stones in Ukraine, as well as the development of ways to optimize it in modern conditions.

Key words: public law administration, precious metals, precious stones, state assay supervision, administrative 
and legal support, administrative legislation, public administration, subjects of public administration, foreign experience.

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В МЕХАНІЗМІ 
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДОБУТКУ, ВИРОБНИЦТВА Й ВИКОРИСТАННЯ 

ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ В УКРАЇНІ
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Анотація. У статті з’ясовано коло суб’єктів публічно-правового адміністрування у сфері обігу дорогоцінних корис-
них копалин і виробів із них, їх правовий статус і компетенція. Залежно від обсягу останньої суб’єкти публічного 
адміністрування насамперед представлені органами загальної компетенції, організаційний і регулювальний публічний 
вплив яких поширюється на всі сфери суспільного розвитку, серед яких Верховна Рада України, Президент України, 
Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування. Міжгалузева публіч-
на адміністрація у сфері обігу таких цінностей представлена Міністерством розвитку економіки, торгівлі й сільського 
господарства України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством захисту довкілля та природних ресур-
сів України, Державною митною службою та іншими. До окресленого кола суб’єктів галузевої публічної адміністрації 
(спеціальна публічна адміністрація) віднесено органи, які здійснюють безпосередній вплив на регулювання суспіль-
них відносин за різними напрямами обігу дорогоцінних корисних копалин і виробів.

Встановлено, що окрему групу суб’єктів публічного адміністрування у сфері обігу дорогоцінних корисних 
копалин і виробів із них складають юридичні особи публічного права, серед яких Державний гемологічний центр 
України, Державна установа «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», Дер-
жавна установа «Музей коштовного і декоративного каміння», казенні підприємства пробірного контролю.

Доведено передчасність ліквідації Державної пробірної служби України, яка виконувала функції з реалізації 
державної політики у сфері пробірного контролю та контролю за додержанням вимог законодавства під час здій-
снення операцій із дорогоцінними металами й камінням, що підтверджується в тому числі й даними соціологіч-
ного дослідження.

З’ясовано місце й роль публічної адміністрації в механізмі правового забезпечення видобутку, виробництва 
й використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні, а також вироблення шляхів її оптимізації 
в сучасних умовах.

Ключові слова: публічно-правове адміністрування, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, державний 
пробірний нагляд, адміністративно-правове забезпечення, адміністративне законодавство, публічна адміністра-
ція, суб’єкти публічного адміністрування, зарубіжний досвід.

Вступ. Стратегічне значення ринку дорогоцінних металів і каміння визначається тією роллю, яку відігра-
ють ці предмети в економіці будь-якої країни. Задовольняючи естетичні потреби переважної більшості спо-
живачів, дорогоцінні метали й каміння завдяки своїм унікальним фізико-хімічним властивостям усе ширше 
входять у сферу промислового виробництва, особливо в галузях, що використовують новітні технології. Висо-
ка питома цінність (рідкість, компактність, можливість неодноразового вжитку й тривалого використання), 
ліквідність (розвинена мережа збуту й постійний попит) визначають використання дорогоцінних металів 
і каміння як фінансові активи. Натепер вони стали незамінним сировинним компонентом у багатьох галузях 
світового господарства, ринком ювелірних і побутових виробів, інвестиційним і стабілізувальним фінансовим 
інструментом національної економіки, а це своєю чергою зумовлює необхідність упорядкування суспільних 
відносин, що виникають у цій сфері, очевидного державного втручання в «ювелірну» галузь із метою захисту 
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інтересів власників ювелірних прикрас, забезпечення прав споживачів виробів із дорогоцінних металів і камін-
ня, легального їх використання на території країни, безпеки й надійності таких предметів.

Натепер в Україні формально організовано різні інститути публічної адміністрації (йдеться про органи 
й інші державно-владні інституції, підпорядковані передусім політичній владі, на які покладені публічно-
управлінські функції). Також із набуттям Україною незалежності в державі функціонують органи виконав-
чої влади й органи місцевого самоврядування, запроваджено державну службу й службу в органах місцевого 
самоврядування. Проте нині публічна адміністрація залишається неефективною, незбалансованою, вели-
кою, закритою від суспільства, схильною до корупції, відірваною від потреб суспільства. Такий стан речей 
актуальний і для сфери видобутку, виробництва й використання дорогоцінних металів і каміння та призво-
дить до зниження ефективності надання публічних послуг як фізичним, так і юридичним особам – учасни-
кам «ювелірного» ринку країни.

Основна частина. Варто наголосити, що сфера обігу дорогоцінних металів і каміння натепер не досить 
урегульована нормами саме адміністративного права. Поряд із цим у вітчизняному правовому полі інтен-
сифікувалися наукові пошуки шляхів модернізації чинної системи адміністративно-правового забезпечення 
обігу дорогоцінних металів і каміння, серед яких доречно згадати дисертаційні роботи О.М. Маліченко 
«Адміністративно-правове регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Укра-
їні» (Київ, 2012 р.), К.М. Семенюк «Механізми державного регулювання розвитку ювелірної галузі в Укра-
їні» (Київ, 2015 р.), В.П. Романова «Адміністративно-правові засади обігу дорогоцінних металів і доро-
гоцінного каміння в Україні» (Дніпро, 2017 р.), К.Ю. Діхтяренка «Фінансово-правове регулювання обігу 
дорогоцінних металів в Україні» (Київ, 2019 р.) та інших вчених. Попри зацікавленість вчених означеною 
проблематикою, питання публічного адміністрування видобутку, виробництва й використання дорогоцін-
них металів і дорогоцінного каміння в нашій державі залишаються не досить опрацьованими в наукових 
роботах з адміністративного права.

Тому метою статті є з’ясування місця та ролі публічної адміністрації в механізмі правового забезпечення 
видобутку, виробництва й використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні, а також 
вироблення шляхів її оптимізації в сучасних умовах.

Одним з елементів структури публічного адміністрування сферою дорогоцінних корисних копалин 
і виробів із них є відповідні суб’єкти. З’ясування їх кола й визначення правового статусу й компетенції 
передбачає першочергове звернення до наукових джерел, які надають визначення категорії «суб’єкт держав-
ного регулювання (публічного адміністрування)» як:

– системи державної влади у вигляді спеціально утворених органів влади, що взаємодіють, між якими 
розподілені певні функції державного регулювання (Бакуненко, 2000: 13);

– системи, наділеної певною компетенцією та державно-владними повноваженнями, що дозволяють їй 
втілювати свою волю у форму команд чи рішень, обов’язкових для виконання (Малиновський, 2003: 161);

– складної системи державних і недержавних організацій (Афанасьев, 1973: 160);
– носія (власника) прав та обов’язків у сфері публічного управління, які передбачені адміністративно- 

правовими нормами, здатного надані права реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати (Курінний, 2002: 73);
– учасників правових відносин, які розв’язують завдання та здійснюють функції виконавчої влади, коор-

динують розпорядницькі й контрольно-наглядові повноваження в галузі державного управління та місцево-
го самоврядування, розглядають справи про адміністративні правопорушення, що вчинюються фізичними 
та юридичними особами в господарській, фінансовій, митній сферах, а також про порушення громадського 
порядку (Старилов, 2002: 418).

З урахуванням викладеного вище вважаємо, що суб’єктами публічного адміністрування у сфері дорого-
цінних корисних копалин і виробів із них є система спеціально утворених зовнішньо виокремлених субʼєктів 
владних повноважень, що наділені певною компетенцією та взаємодіють між собою.

Залежно від обсягу компетенції суб’єкти публічного адміністрування в згаданій сфері представлені:
а) органами загального публічного адміністрування, організаційний і регулювальний публічний вплив 

яких поширюється на всі сфери суспільного розвитку, серед яких слід насамперед виділяти Верховну Раду 
України, Президента України й Кабінету Міністрів України. Останній є вищим органом виконавчої влади, 
що наділений управлінськими повноваженнями за Конституцією України (ст. 116) і реалізовує їх, в тому 
числі й за спрямування та координації роботи міністерств, інших органів виконавчої влади, зокрема тих, які 
забезпечують проведення державної політики розвитку геологічної бази й операцій із коштовними мета-
лами й камінням шляхом видання постанов і розпоряджень. Як приклад слід назвати Декрет Кабінету Міні-
стрів України від 19 лютого 1993 року «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (Про 
систему валютного регулювання і валютного контролю, 1993), відповідно до якого Кабінет Міністрів Украї-
ни формує Державний валютний фонд України, в тому числі шляхом купівлі валютних цінностей на міжбан-
ківському валютному ринку України або за погодженням із Національним банком України на міжнародному 
валютному ринку, й забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху 
валютних цінностей; встановлює обмеження щодо переміщення через митний кордон України дорогоцін-
них металів та інше (Про затвердження переліків товарів, 2012; Про затвердження переліку товарів, виве-
зення (пересилання), 2012).

До органів загального публічного адміністрування названою сферою доречно також віднести й місцеві 
органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування, роль яких стала особливо помітною із ситуацію,  
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що склалася в окремих регіонах країни, пов’язаних із нелегальним видобутком бурштину й вчиненням непо-
правної шкоди екології відповідних територій. Так, Законом України від 19 грудня 2019 року «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину 
та інших корисних копалин» (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 2019) було доповне-
но Кодекс України про надра статтею 18-1 «Надання земельних ділянок для потреб надрокористування»;

– Міністерством внутрішніх справ України, роль якого є значною, особливо в протидії незаконному видобуван-
ню бурштину-сирцю, його збуту, незаконного переміщення через державний кордон тощо. Спосіб видобування 
бурштину, який використовується зловмисниками, призвів до фактичного знищення сотень гектарів родючого шару 
ґрунту й лісів, порушення каналів малих річок і системи ґрунтових вод. Ці наслідки є катастрофічними, а для їх 
подолання потрібні й великий проміжок часу, й надзвичайно великі видатки з Державного бюджету України;

– Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, діяльність якого надзвичайно актуальна 
в частині забезпечення нормативно-правового регулювання з питань порядку організації та виконання розробки 
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; порядку погодження матеріалів для отримання спе-
ціальних дозволів на користування ділянками надр; грошової винагороди за відкриття нових родовищ корисних 
копалин, що мають промислове значення; забезпечення виконання законодавства у відповідній сфері;

– Державною митною службою, що стоїть на заваді незаконного переміщення через митний кордон озна-
чених цінностей. Так, наприклад, у рамках проведення операції «Бастіон» працівниками Управління про-
тидії митним правопорушенням і міжнародної взаємодії Київської митниці Державної фіскальної служби 
зафіксовано спробу вивезення до Китаю партії бурштину з приховуванням від митного контролю. 30,4 кг 
бурштину намагався вивезти на батьківщину авіатранспортом громадянин Китаю, що має дозвіл на про-
живання на території України. Чоловік для проходження митного контролю самостійно обрав спрощену 
систему – «зелений коридор». Саме цим громадянин заявив про те, що переміщувані ним через митний кор-
дон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не під-
падають під встановлені законодавством заборони й обмеження щодо вивезення з митної території (Головне 
управління ДФС у Київській області інформує: 2019);

в) галузевою публічною адміністрацією (спеціальною публічною адміністрацією), до якої слід віднести 
органи, які здійснюють безпосередній вплив на регулювання суспільних відносин за різними напрямами 
операцій із дорогоцінними корисними копалинами й виробами з них:

– Міністерство фінансів України (отримало повноваження ліквідованої Державної пробірної служби 
України), що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забез-
печення реалізації державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання доро-
гоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдоро-
гоцінного каміння, їх обліку й контролю. У досліджуваній сфері Міністерство фінансів України здійснює 
міжгалузеву координацію діяльності суб’єктів видобутку, виробництва, перероблення та реалізації доро-
гоцінних металів і дорогоцінного каміння; контроль за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності 
незалежно від форм власності; закупівлю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння в Державний фонд дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння України; контроль, пов’язаний із фінансовим моніторингом діяльності суб’єктів 
господарювання згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року № 249-IV (Про запобігання та протидію легалі-
зації (відмиванню) доходів, 2002); управління Музеєм коштовного й декоративного каміння, який перебуває 
в його власності (Про створення Музею коштовного та декоративного каміння, 1996);

– Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, яка реалі-
зує надані їй повноваження через контроль якості ювелірних і побутових виробів із дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння, якими користуються споживачі;

– Державну службу геології та надр України, яка відповідно до покладених на неї завдань видає, анулює, 
зупиняє та переоформлює ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорого-
цінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; здійснює державний облік родо-
вищ, запасів і проявів корисних копалин; контролює додержання ліцензіатами ліцензійних умов із видо-
бування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінного каміння; в межах своїх повноважень розглядає справи про адміністративні правопо-
рушення та накладає адміністративні стягнення; проводить перевірки, за результатами яких складає акти, 
видає приписи щодо усунення фактів порушень вимог нормативно-правових актів; веде державний резерв 
розвіданих родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

– Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, діяльність якої спрямовується 
та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі й сільського 
господарства та яка реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльнос-
ті, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контр-
олю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охо-
рони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

г) юридичними особами публічного права, серед яких Державний гемологічний центр України, Держав-
на установа «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», Державна устано-
ва «Музей коштовного й декоративного каміння», казенні підприємства пробірного контролю.
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Попри те, що провідну роль у реалізації державної політики розвитку «ювелірної» галузі відіграє Мініс-
терство фінансів України, на місцях виконання завдань щодо ефективного використання в процесі госпо-
дарювання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів із метою виконання виробничих завдань у сфері 
державного пробірного контролю, досягнення економічних, соціальних, інших результатів та отримання 
прибутку здійснюють казенні підприємства пробірного контролю, предметом діяльності яких відповідно 
до затвердженого статуту є: перевірка якості дорогоцінних металів, виробів із них і матеріалів, що містять 
дорогоцінні метали, для встановлення відповідності сплавів дорогоцінних металів державним стандартам; 
проведення випробувань, контрольних (арбітражних) аналізів матеріалів, що містять дорогоцінні метали, 
ювелірних і побутових виробів, виготовлених із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також 
проведення технічної експертизи дорогоцінних металів, виробів із них і матеріалів, що містять дорогоцін-
ні метали, на замовлення суб’єктів господарювання, фізичних осіб, за зверненнями правоохоронних орга-
нів тощо; обов’язкове клеймування ювелірних і побутових виробів, виготовлених із дорогоцінних металів 
суб’єктами господарювання в Україні тощо.

Отже, проведений аналіз суб’єктів адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних мета-
лів і каменів дозволяє зробити такі висновки: відсутній єдиний підхід до визначення обсягу компетенції 
державних установ пробірного контролю, Мінфіну, Держспоживінспекції України. Здається правильним 
уніфікувати функції органів виконавчої влади й узгодити їх з їхнім правовим статусом. Особливості право-
вого статусу повинні бути повністю відбиті в галузевому законі й конкретизовані в підзаконних норматив-
них актах. Упорядкування норм права дозволить ефективно регулювати правовідносини у визначеній сфері. 
Крім того, з’ясування суб’єктного складу надає змогу констатувати, що держава, з одного боку, через органи 
публічного управління виступає у вигляді регулятора суспільних правовідносин, які виникають у галузі, 
а з іншого, – є власником дорогоцінних металів і каменів, здійснюючи діяльність, пов’язану з розвідкою, 
видобутком, виробництвом і використанням дорогоцінних металів, накопиченням золотого запасу України 
й зарахуванням цінностей до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Ця супер-
ечність зумовлює необхідність розвитку системи заходів, у тому числі адміністративно-правових, спрямова-
них на забезпечення конституційного принципу.

Крім цього, слід наголосити на передчасності ліквідації Державної пробірної служби України, яка вико-
нувала функції з реалізації державної політики у сфері пробірного контролю та контролю за додержан-
ням вимог законодавства під час здійснення операцій із дорогоцінними металами й камінням, що підтвер-
джується в тому числі й даними соціологічного дослідження (86% опитаних респондентів не підтримують 
ліквідації та наполягають на створенні єдиного спеціального контрольного субʼєкта в цій сфері). Натепер 
усі функції пробірної служби покладено на Міністерство фінансів, яке також відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 348-р «Про міжнародне співробітництво у сфері 
державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів» визначено представником від Украї-
ни в Міжнародній асоціації пробірних служб (International Association of Assay Offices) для забезпечення 
міжнародного співробітництва у сфері державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів  
(Про міжнародне співробітництво, 2018).

Висновки. Таким чином, з’ясування кола суб’єктів публічно-правового адміністрування у сфері регу-
лювання дорогоцінних корисних копалин і виробів із них, їх правового статусу й компетенції дозволило 
залежно від обсягу останньої суб’єктів публічного адміністрування поділити на органи загальної компетен-
ції, організаційний і регулювальний публічний вплив яких поширюється на всі сфери суспільного розвитку, 
серед яких Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, місцеві органи вико-
навчої влади й органи місцевого самоврядування. Міжгалузева публічна адміністрація у сфері обігу таких 
цінностей представлена Міністерством розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України, 
Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Державною митною службою та іншими.

До суб’єктів галузевої публічної адміністрації (спеціальної публічної адміністрації) віднесено органи, 
які здійснюють безпосередній вплив на регулювання суспільних відносин за різними напрямами викорис-
тання дорогоцінних корисних копалин і виробів із них, а саме Міністерство фінансів України (отримало 
повноваження ліквідованої Державної пробірної служби України), Державну фіскальну службу України, 
Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, Державну службу 
геології та надр України, Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Окрему групу суб’єктів публічного адміністрування в названій сфері складають юридичні особи публіч-
ного права, серед яких Державний гемологічний центр України, Державна установа «Державне сховище 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», Державна установа «Музей коштовного й декора-
тивного каміння», казенні підприємства пробірного контролю.

На підставі аналізу позитивної зарубіжної практики (зокрема, вивчено досвід США, Австралії, Вели-
кої Британії, Індії, Канади, Китаю, Німеччини, Південно-Африканської Республіки, Російської Федера-
ції, Швейцарії) слід запропонувати шляхи оптимізації діяльності суб’єктів публічного адміністрування 
в цій сфері, серед яких: скорочення адміністративного втручання органів державного нагляду (контролю) 
в діяльність суб’єктів господарювання приватного сектору економіки й покращення умов ведення бізнесу; 
забезпечення державно-приватного партнерства й взаємодії з професійними об’єднаннями учасників юве-
лірного бізнесу; розширення повноважень місцевих громад щодо впливу на видачу спеціальних дозволів  
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на користування надрами й інше; прийняття Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами фіс-
кального контролю та пробірного контролю щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з доро-
гоцінними металами й камінням.
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