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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 22th issue of our journal. In this issue we 

propose you 92 research papers which were represented by the authors from various fields. We 

hope you will be interested in them. 

The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the 

promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the 

revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the 

implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals, 

development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of 

modern science.  

One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical 

conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the 

Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons, 

"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern 

Information Space: National and International Aspects". More than 3,000 scientists and researchers 

took part in the work of these conferences. 

We are constantly working on development and popularization of our journal, and it gives us the 

opportunity to get into prestigious international scientometric databases. 

In April 2016 the contract on scientific cooperation and a joint edition of our journal with the 

Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Boarders” was signed. The cooperation of canadian 

and Ukrainian scientists and researchers has opened additional opportunities for the development 

of the scientific journal “Virtus”. This event promoted also the implementetation of joint 

projects,namely the development of author courses and seminars and trainers. 

Since 2017 the journal will be published 10 times a year. We are encouraged that the editorial 

board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world. 

Today, the editorial board includes scientists from 12 countries: Azerbaijan, Hungary, Ireland, 

Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Czech Republic, Ukraine. 

According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the 

authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally. 

We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary 

prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages: 
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I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements 

and assessed of its compliance to subject of the journal. 

II stage. The manuscript passes double-blind peer-reviewed. The first is a blind peer review by 

the members of the editorial board of the journal for relevant areas: neither the authors nor the 

reviewers do not know each other. Also, this stage involves checking articles for plagiarism, 

however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the borrowing of 

material and copyright violation lies on the author of the publication. 

III stage. The second review is carried out by the higher educational establishments (Volodymyr 

Dahl East-Ukrainian National University and Lugansk Institute of Post-graduate Pedagogical 

Education) and scientific organization “Sobornist”. After completion of the whole review process 

and receiving of positive result, the journal is considered on academic councils of the higher 

educational institutions. Only after the decision of the academic council about printing of the 

scientific journal Virtus it is passed to the publisher. 

We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard 

time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your 

help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this 

experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also 

productive.  

Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on 

democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on 

various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the 

editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.  

The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and 

foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions, 

chairs, faculties for the common continuation of the started work. 
 

 

 
Best regards, 
Ph.D., professor, Editor-in-Chief  
Scientific Journal «Virtus»                       M. Zhurba 

 

  

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/
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Артеменко С.Б., 
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Фляшнікова А.Б., 
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 СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 

ДІАЛОГУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Проблема соціального діалогу 

в Україні набула актуальності у зв’язку з 

трансформаційними процесами, що призвели до 

негативних наслідків у всіх сферах суспільного життя. Це, 

в свою чергу, викликає загострення соціально-політичних 

протиріч, зростання рівня соціальної напруженості та 

конфліктності  в суспільстві, а також недовіру громадян 

до влади. Дієвим засобом подалання цих протиріч та 

досягнення суспільної злагоди в країні виступає 

соціальний діалог, що обумовлює актуальність 

дослідження української моделі соціального діалогу.  

Багато вітчизняних та зарубіжних вчених 

досліджували різні аспекти cоціального діалогу як 

легітимної форми вирішення соціальних протиріч в 

суспільстві. Так, теоретичні засади проблем соціального 

діалогу були закладені у працях таких вчених, як 

М. Бубер, М. Бахтін, Р. Буш, М. Вебер, Р. Дарендорф, 

А. Здравомислов, А. Маршалл та ін. Аналізу сутності та 

принципів функціонування системи соціального діалогу 

присвячені праці Л.Гордона, Є.Клопова, А.Здравомислова 

та ін. Вивченню ролі та функцій соціального діалогу як 

ефективного інструменту соціальної політики та 

управління значну увагу приділяють Л. Гордон, 

П. Дракер, В. Смольков, В. Семігин та ін. 

Проблемами соціального діалогу як соціальної 

взаємодії займалися українські соціологи А.Андрющенко, 

Н. Балабанова, І. Дубровський, В. Жуков, В. Пилипенко 

та ін. Інтерес викликають також дослідження 

українських соціологів С. Бакуменка, А. Колота, 

Є. Лібанової, Ю. Привалова стосовно ролі соціального 

діалогу у регулюванні трудових відносин на ринку праці 

України.  

Незважаючи на багатоаспектність досліджень 

соціального діалогу як суспільного інституту, є питання, 

що вимагають подальшого аналізу. Так, недостатньо 

вивченими залишаються проблеми специфіки 

функціонування системи соціального діалогу в Україні.  

Метою роботи виступає висвітлення особливостей 

української моделі соціального діалогу.    

Виклад основного матеріалу. Впровадження 

соціально-економічних реформ у сучасному українському 

суспільстві супроводжується загостренням соціальних 

протиріч, що викликає необхідність створення механізмів 

поєднання різних суспільних інтересів з метою 

запобігання соціально-політичним потрясінням, зниження 

соціальної напруги та досягнення злагоди в суспільстві. 

Одним із таких механізмів узгодження інтересів різних 

соціальних груп та владних структур є соціальний діалог. 

У науковій літературі виділяють два протилежні 

підходи до вирішення соціально-політичних протиріч в 

суспільстві. Перший – це конфронтаційний шлях, суть 

якого полягає в твердженні про те, що протилежні 

інтереси соціальних груп настільки суперечливі, що повне 

вирішення протиріччя відбувається шляхом соціальної 

ліквідації опонента. Другий – це співробітництво між 

різними соціальними групами та державою, або 

цивілізований шлях. У межах цієї моделі визнається, що 

протиріччя не бувають абсолютними, завжди існують 

можливості узгодження інтересів та досягнення 

потенційної згоди [1]. Необхідно зазначити, що саме 

останній підхід передбачає вирішення соціальних 

протиріч шляхом соціального діалогу.            

У широкому розумінні соціальний діалог – це 

паритетна конструктивна співпраця між громадянським 

суспільством (як окремою сферою суспільних відносин, у 

якій реалізуються приватні інтереси громадян та їхніх 

груп, котра існує паралельно з державою, однак прямо їй 

не підпорядкована) та державою (як виразником 

загальносуспільних інтересів). У вузькому – замикається 

в рамках традиційної форми ведення консультацій, 

У статті розглядається сутність соціального діалогу як засобу подалання суспільних протиріч через 

узгодження інтересів різних соціальних груп та владних структур та висвітлюється особливості 

функціонування системи соціального діалогу в сучасному українському суспільстві. Проаналізовано 

чинники, що негативно впливають на ефективність соціального діалогу в Україні. Розкрито проблеми 

функціонування соціального діалогу в реаліях сучасної України та запропоновано шляхи вдосконалення 

української моделі соціального діалогу.   

Ключові слова: українське суспільство, соціальний діалог, українська модель соціального діалогу, 

класичний трипартизм, паритетна співпраця, суб’єкти соціального діалогу, галузевий рівень соціального 

діалогу, територіальний рівень соціального діалогу, локальний рівень соціального діалогу. 
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переговорів, що відбуваються між урядом, профспілками та 

об’єднаннями роботодавців [2].  
Розглянемо кілька визначень поняття «соціальний 

діалог». Так, в Указі Президента України від 29.12.2005 р. 

«Про розвиток соціального діалогу в Україні» соціальний 
діалог розглядається як один з головних чинників 

забезпечення соціальної стабільності, розвитку 

громадянського суспільства, запобігання суспільним 
конфліктам [3]. А у Законі України «Про соціальний діалог в 

Україні» соціальний діалог являє собою «процес визначення 
та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей 

та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального 

діалогу, які представляють інтереси працівників, 
роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, з питань формування та реалізації 

державної соціальної та економічної політики, регулювання 
трудових, соціальних, економічних відносин» [4]. 

Міжнародна організація праці трактує соціальний діалог як 
процес, що включає всі типи переговорів, консультацій та 

обміну інформацією між представниками урядів, 

роботодавців та працівників з питань, що становлять 
взаємний інтерес і пов'язані з соціально-економічною 

політикою [5]. У Резолюції ж про трипартизм та соціальний 
діалог, ухваленій МОП 18 червня 2002 р., зазначається, що 

соціальний діалог виявився цінним демократичним засобом 

вирішення соціальних проблем, формування консенсусу, а 
також сучасним і динамічним процесом, що має унікальний 

потенціал та широкі можливості в сприянні прогресу у 

контексті глобалізації, регіональної інтеграції і перехідного 
періоду [6]. Можна побачити, що наведені визначення 

підкреслюють сутність соціального діалогу як 
демократичного засобу узгодження інтересів в суспільстві.  

Для функціонування системи соціального діалогу в 

Україні є майже всі необхідні умови, а саме: формування 
певного прошарку підприємців в країні; створено політико-

правове поле для розвитку соціального діалогу на 

тристоронній основі; наявність різних профспілкових 
організацій, що представляють інтереси найманих 

працівників; держава виступає посередником у відносинах 
між найманими працівниками і роботодавцями. 

Українській моделі соціального діалогу притаманні 

риси класичного трипартизму, тобто регулювання 
суспільних відносин на основі рівноправної взаємодії, 

співпраці представників найманих працівників (профспілок), 

організацій роботодавців і держави (органів влади) [7].  
Профспілки як суб’єкти соціального діалогу 

представляють інтереси найманих працівників на певних 
рівнях ведення колективних переговорів. Головною 

проблемою такого представництва є наявність двох видів 

профспілок: «традиційних», що мають ознаки радянських 
профспілок (змішане членство, відстоювання інтересів 

влади, а не найманих працівників), та «незалежних», що 
виникли з набуттям Україною незалежності та намагаються 

відстоювати права найманих працівників. «Традиційні» 

профспілки об’єднані в одну потужну організацію –
Федерацію профспілок України, «незалежні» – не 

згуртовані, обмежені в ресурсах, тобто не мають 

страйкових фондів як реальних засобів впливу на 
роботодавців. Отже, профспілки не можуть ефективно 

представляти інтереси найманих працівників.  
Організації роботодавців як суб’єкти соціального діалогу 

з`являються в незалежній Україні. Але практика ведення 

ними колективних переговорів, доводе, що організації 
роботодавців зосереджені на просуванні власних інтересів в 

органах влади, а не на посиленні соціального діалогу в 

суспільстві. 
Держава як суб’єкт соціального діалогу створює 

нормативно-правову базу соціально-трудових відносин і 

соціального діалогу, виступаючи при цьому гарантом 
належних відносин між роботодавцем і найманим 

працівником.  

В сучасній Україні соціальний діалог здійснюється у 
формі колективних переговорів на чотирьох рівнях: 

національному, галузевому, територіальному та локальному 
(підприємство, установа, організація) [8]. 

На національному рівні до сторін соціального діалогу 

належать: об’єднання профспілок, що мають статус 
всеукраїнських; об’єднання організацій роботодавців, які 

мають статус всеукраїнських; Кабінет Міністрів України. 

На галузевому рівні до сторін соціального діалогу 
належать: всеукраїнські профспілки, що діють у межах 

певного виду економічної діяльності; всеукраїнські 
об’єднання організацій роботодавців, що діють у межах 

певного виду економічної діяльності; відповідні органи 

виконавчої влади. 
На територіальному рівні до сторін соціального діалогу 

належать: профспілки, що діють на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці; організації 

роботодавців, що діють на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці; місцеві органи 
виконавчої влади на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. 

На локальному рівні до сторін соціального діалогу 
належать первинні профспілкові організації як представники 

найманих працівників та роботодавці. 
Отже, формально модель соціального діалогу в Україні 

можна визначити як демократичну, оскільки характерним є 

наявність органів соціального діалогу на всіх рівнях, висока 
централізація профспілок, належне законодавче 

забезпечення. Однак, аналіз процесу функціонування 

соціального діалогу з точки зору його результативності 
свідчить, що досі він не досяг своєї мети: збалансування 

інтересів сторін – суб’єктів соціального діалогу.           
Фактично на ефективність функціонування системи 

соціального діалогу в Україні впливають такі негативні 

чинники, як:  
зниження ролі держави як гаранта соціально-

економічних та трудових прав громадян через тісне 

з`єднання влади та бізнесу; 
незавершеність інституціалізації сторін діалогу – 

профспілок і роботодавців; 
формальний характер тарифних (генеральних) угод; 

незацікавленість держави в налагодженні дійсно 

партнерських (на паритетних засадах) стосунків з 
профспілками та роботодавцями; 

практика вирішення економічних проблем за рахунок 
найманих працівників; 

сучасна модель соціального діалогу не впливає на 

запровадження принципів соціальної справедливості в 
суспільних відносинах країни.  

Отже, в реаліях сучасної України проблемами 

функціонування соціального діалогу є наступні:  
неефективність існуючої його моделі;  

суперечливе законодавство у сфері соціально-трудових 
відносин; 

обмеженість функцій Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради тільки як консультативно-
дорадчого органу;  
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поєднання стороною роботодавців бізнесових функцій; 
низька культура соціального діалогу в суспільстві. 

Враховуючи вищеназвані недоліки української моделі 

соціального діалогу, можна запропонувати такі шляхи її 
вдосконалення: 

підвищення в соціальному діалозі ролі головного органу 
узгодження інтересів держави, бізнесу і працівників – 

Національної тристоронньої соціально-економічної ради 

(НТСЕР), а саме надання НТСЕР статусу незалежного органу 
та розширення повноважень з метою забезпечення 

обов’язковості розгляду її пропозицій Верховною Радою 

України та Урядом; 
вдосконалення законодавчої бази системи соціального 

діалогу; 
створення різних форм участі працівників в управлінні 

організаціями; 

формування суспільної свідомості щодо паритетності 
всіх суб’єктів соціального діалогу. 

Висновки. Отже, соціальний діалог є одним із ефектив-

них механізмів узгодження соціально-економічних 
інтересів різних соціальних груп і владних структур з 

метою досягнення соціальної злагоди в суспільстві. 
Соціальний діалог в суспільстві є ефективним тоді, коли 

держава проводить активну соціальну політику в інтересах 

більшості населення, коли розвиненими є консенсусні 
форми демократії та інститути громадянського суспільства, 

що забезпечують представництво інтересів різних 
соціальних груп. 

Соціальний же діалог, що відбувається в Україні, не 

сприяє формуванню соціальної солідарності в суспільстві 
через те, що ні держава, ні роботодавці, ні більшість 

профспілок не беруть на себе відповідальності за низькі 

соціальні стандарти в Україні. Діяльність суб’єктів 
соціального діалогу має формальний характер, оскільки 

головні питання соціально-економічної політики 
вирішуються одноосібно державою, а точніше – обмеженим 

колом олігархів, які безпосередньо впливають на державні 

рішення. Головною причиною ситуації, що склалася, є 
відсутність спільних інтересів найманих працівників і 

роботодавців, без чого соціальний діалог є неможливим. 

Отже, щоб не втратити перспективи реформування 
соціально-трудових та інших суспільних відносин в 

українському суспільстві, має відбутися перегляд 
ефективності використання нинішньої національної моделі 

соціального діалогу, яка виявилась практично недієвою в 

складних умовах трансформаційних процесів в Україні. 
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Постановка проблеми та актуальність теми 

дослідження. Потреба в спілкуванні – одна з базових 

потреб людини на реалізацію якої, безумовно, впливає 

розвиток інформаційних технологій. проте їх вплив 

призводить до суперечливих і часом протилежних 

оцінок. З одного боку, інформаційні технології 

дозволяють долати просторові, часові та культурні 

бар'єри, люди стають ближчими один до одного. З 

іншого, перетворюючись на «інтерактивний» суб'єкт, 

людина виграє роль простого ретранслятора 

повідомлень, що означає втрату особистості, власного 

«Я». Ця проблема стає дедалі актуальною та вагомою в 

сучасному світі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Інформаційне суспільство, тісно пов'язано з масовою 

комунікацією, сприяло зокрема виникненню особливої 

галузі знання – комунікативістики й комунітології.  

Масові комунікації як соціальне явище не 

відображають комунікацію в повному обсязі. Комунікація 

є набагато складна категорія, ніж Інтернет і мас-медіа. 

Проблема соціальних комунікацій виникла задовго до 

розвитку сучасних засобів зв'язку між людьми. 

Досліджували комунікацію Е. Гуссерль, Ж.П. Сартр, 

М. Хайдеггер, К. Ясперс, X. Ортега-і-Гассет. У певному 

сенсі комунікація є вічною проблемою людського буття. 

Мета статті. Проаналізувати вплив розвитку 

комунікативних технологій на зміни процесів 

спілкування й вирішення проблем самотності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Комунікація взаємодія «Я» та «Іншого»,  – 

найважливіший напрям формування соціуму та розвитку 

індивідуума. Формування взаєморозуміння і взаємодії 

між індивідуумами можна вважати комунікацією в 

широкому сенсі слова. Таким чином, на наш погляд 

цілком доцільно вважати комунікацію і спілкування 

поняттями, які мають синонімічний сенс. Відмінність 

цих понять є конвенційнім і суперечить принципу 

Оккама «Не слід множити сутності, понад необхідного». 

Комунікацію можна вважати успішною, якщо в її 

результаті при взаємодії інаковістей набувається 

спільність. В іншому випадку – комунікація неуспішна. 

X. Ортега-і-Гассет так пояснив поняття Іншого: «Що 

ми хочемо сказати, коли говоримо, що перед нами 

Інший, то є іншим, таким, як я, Людиною? Адже це 

передбачає, що це нова істота – не камінь, не рослина і 

навіть не тварина, – це і є я, "ego", але відночас це – 

інше, "alter ego", інший я... Тут переді мною знаходиться 

інша істота, котра – я, теж "ego"... І ось у моєму світі 

з'являється якась істота, яка, хай і у формі спів-

присутності, теж заявляє про своє право бути «людським 

життям», яке, початково відрізняється від мого. Ми 

стикаємося з воістину феноменальним парадоксом: на 

обрії мого життя, вся суть якого зводилася виключно до 

того, що воно моє, і тому представляє з себе початкову 

самотність, з'являється інша самотність, інше життя, яке, 

строго кажучи, не має нічого спільного з моїм, але має 

свій світ для мене чужий, – інший світ» [1]. Однак 

тотожність між «Я» та «Інший» неможлива принципово. 

Можливо лише знаходження конценсусу думок, яке 

передбачає створення спільності за умов збереженні 

відмінностей. Саме в цьому полягає кінцева мета 

комунікацій.  

Сучасні системи комунікацій зумовили глобальність 

інформаційного простіру. Локальні простори комунікації 

стали прозорими. 

Питання щодо визначення сутності комунікацій 

продовжує залишатися дискусійним. Н. Луман визначає 

комунікацію як базовий принцип існування будь-якої 

організованої (аутопойєтичної) системи [2]. Системна 

теорія  

Т. Парсонса характеризує суспільство як систему, що 

набуває стосовно навколишнього середовища найвищого 

рівня самодостатності, у якій центральну роль 

відіграють «комбінації й рекомбінації постійно мінливих 

комунікаційних факторів» [3, с.123-124]. Подібну 

концепцію висловлюють футурологи  –  Д. Белл, 

А. Тоффлер, Р. Маклуен), котрі трактують комунікації з 

точки зору технологічного детермінізму. У теорії 

«мережевого суспільства»  

М. Кастельса комунікація виступає в якості базового 

компонента розвитку суспільних процесів і зв'язку всіх 

складових соціальних інститутів [4]. Сучасна теорія 

У статті розглянуто проблеми сучасної комунікації. З’ясовано, що проблема спілкування є однією з 

базових потреб людини. Розвиток інформаційних технологій суттєво змінює процеси спілкування. 

Проаналізовано публікації у яких досліджуються проблеми сучасних комунікацій. Показано, що соціальні 

комунікацій не вирішують проблем взаєморозуміння та самотності, саме в сучасних умовах остання, яка 

розуміється як неможливість знайти взаєморозуміння з іншими людьми, становить проблему. Порушення 

традиційних зв'язків між людьми не набули адекватної заміни. Новітні системи комунікацій ще не 

сформовані. Сучасні системи комунікацій відображають цю проблему, але не в змозі її вирішити, так як є 

лише технічним засобом зв'язку, водночас роз'єднаність індивідуумів є філософською проблемою.  

Ключові слова: соціальна комунікація, інформаційні технології, самотність, особистість. 
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комунікацій пов'язана, насамперед із теорією 

комунікативної дії Ю. Хабермаса, а також з іменами К.-

О. Апеля. і Н. Лумана. Критерієм ефективності 

інструментальної дії, за Хабермасом, є ступень 

успішного оволодіння діяльністю і контролю за цілями й 

результатами зусиль людини в цій сфері. У своїй відомій 

праці «Моральна свідомість і комунікативна дія» 

Ю. Хабермас зазначає, що в дії, мотивом якої є 

досягнення успіху, актори орієнтуються на результати 

своєї діяльності, «оскільки вони намагаються досягти 

своїх цілей, зовнішнього впливу на розуміння ситуації їх 

суперником, на його рішення та мотиви...» [5, с.199]. К.-

О. Апель пов'язує комунікації з морально-етичними 

проблемами. На його думку, сучасна система 

комунікацій «поставила всі народи, раси і культури... 

перед лицем загальної етичної проблематики... змусила 

брати на себе солідарну відповідальність за наслідки 

своїх дій у планетарному масштабі» [6, с.265]. 

Комунікації сприяють розвитку суспільних зв'язків. Але, 

як доводить практика, не вирішують проблем 

досягнення консенсусу та взаєморозуміння. Суперечливі 

тенденції в розвитку суспільства, окремих країн і 

окремих груп населення посилюються. Початкова 

самотність індивіда в сучасному світі не тільки не 

зменшується, а має тенденцію до поглиблення. Певною 

мірою, розвиток комунікативних систем сприяє 

загостренню протиріч, оскільки розширює контакти між 

індивідуумами. Проблеми, які перебувають у межах 

групи, нині виносяться на загальне обговорення. Це 

призводить до суперечливих тенденції і проблем. 

Немало соціологічних досліджень констатують 

роз'єднаність, втрату душевних контактів і самотність 

людини у великому місті. Вважають, що саме 

урбанізація сприяє самотності людини, але, на нашу 

думку це не так. Урбанізація, будучи соціальною 

закономірністю, лише показує проблему, яка породжена 

новою історичною реальністю. Сучасна міська культура 

й підвищення матеріального рівня зумовили  

принципово нове середовище спілкування, яке умовно 

можна назвати «вибірковим». У традиційному 

суспільстві спілкування диктувалося і, значною мірою, 

обмежувалося традиційним середовищем. Це були 

родичі та ближнє коло, з яким повинен був спілкуватися 

індивідуум. Можна зазначити, що в традиційному 

суспільстві спілкування було тісним, але 

нерізноманітним і, значною мірою, обмеженим. Крім 

того, спілкування носило, певною мірою, примусовий 

характер. Без спілкування неможливо вижити в громаді, 

потрібно зайняти своє місце в співтоваристві та 

поводитися відповідно до соціальної ролі. Громада мала 

багато спільних робіт і проблем. Щоб нормально 

існувати, людина мусила поєднуватися до життя 

сільської громади. Відлюдкуватість або надто яскраво 

виражена індивідуальність могли викликати не тільки 

незручність, але і небезпеку. Вірне поводження 

забезпечувало безпеку і підтримку, але значною мірою 

робило особистість стандартною. Необхідно було 

підтримувати стосунки з родичами, навіть далекими. 

Крім того, було багать значущих для життя людей, до 

яких необхідно відвідувати на свята і запрошувати до 

себе. У вузькому колі спілкування навіть мало 

симпатичні один одному люди змушені були 

підтримувати стосунки. Це зумовлювало виникненню 

різноманітних контактів. Людина завжди була оточена 

собі подібними, віна могла розраховувати на допомогу й 

підтримку, але не знаходити розуміння та відчувати себе 

самотньою. Однак у традиційному суспільстві така 

проблема не була нагальною. Ті, хто відрізнявся від 

громади, були дивними істотами й не бралися до уваги. 

Міське життя поступово змінює уклад. Зрозуміло, 

примусове спілкування залишається, є люди, з котрими 

необхідно не тільки спілкуватися, але й підтримувати 

стосунки. Це в першу чергу колеги й партнери по 

бізнесу. Однак сучасне життя урізноманітнює, їм 

складніше, ніж раніше, знайти спільну мову. Сучасний 

міський житель мало спілкується із сусідами, тому що 

може без них обійтися. Ніяких спільних господарських 

робіт немає. Цілодобовий супермакет біля будинку 

позбавляє необхідності навіть таких контактів, як 

прохання позичити солі або сірники. Водночас член 

сільської громади не міг обмежити спілкування, сусіди 

складали необхідну частину його життя. Вимушене 

спілкування, зрозуміло, залишається. Будувати стосунки 

необхідно на роботі, як керівникові, так і підлеглому, 

але сучасна людина усвідомлює, що це необхідні й 

значною мірою примусові контакти. Особистість 

сучасного індивідуума складніше, ніж особистість члена 

традиційного суспільства. Сучасна людина  потребує 

спілкування, заснованого на спільності інтересів і 

духовній спорідненості. Але це спілкування досить 

складне та вибіркове. Людина може взагалі його не 

знайти в найближчому оточенні, особливо якщо змінює 

місце проживання. І тут на допомогу приходять 

соціальні мережі. У віртуальному просторі люди 

шукають спілкування по всьому світу. Однак віртуальне 

спілкування, навіть, якщо є візуальний контакт не є 

повноцінним. Кожен індивідуум створює свій образ, так 

як розуміє його і в свою чергу спілкується з створеним  

ким-то образом. Інтернет створює ілюзію широких 

соціальних контактів, але не позбавляє людину від 

самотності. Остання самотність є наслідком сучасного 

рівня розвитку суспільних відносин, а розвиток 

комунікативних систем, лише один з напрямків рішення 

цієї проблеми. 

На нашу думку самотність не є феноменом сучасного 

суспільства. Нині у зв'язку з розвитком інформаційних 

систем відбувається зміна парадигм. Якщо розуміти 

парадигму згідно Е. Куну  (7), то, філософське 

розроблення понять у цьому питанні перебуває в 

догопарадимальном періоді. Насамперед, відбувається 

зміна самого поняття самотність. В сучасній 

філософській системі це не дефіцит громадських зв'язків 

і не мала кількість партнерів для спілкування. 

Самотність – це обмеження спілкування власного «Я», 

лише необхідними і важливими контактами, які 

знаходять суспільне схвалення. Водночас як особистість 

має потребу виходу «Я» за межі власної особистості і 

знаходження контактів, що сприяють взаєморозумінню і 

розвитку особистості. Увага до проблеми самотності 

засвідчує зміну парадигм до зміни самої системи понять. 

Розвиток інформаційних технологій, зокрема мережі 

Інтернет робить цей пошук актуальним суспільним 
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явищем, яке через свою відносну новизну, викликає 

неоднозначну реакцію. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Нові технології створюють ілюзію тісного зв'язку між 

людьми й необмеженості контактів. Водночас вони 

наочно демонструють всю глибину нерозуміння між 

певними соціальними групами й окремим «Я». У 

сучасних умовах очевидно, що кількість контактів і 

подолання самотності мають лише кореляційну і досить 

слабку залежність. Сучасні інформаційні технології, 

розширюючи контакти, створюють основу для 

розширення соціальних зв'язків та взаєморозуміння «Я» 

і «Іншого». Але це тільки основа, яка є базою для 

зменшення самотності людини в сучасному світі. 

Перспективою подальших досліджень може бути пошук 

нових можливостей вдосконалення соціальних 

комунікацій в мережі сучасних інформативних 

технологій. 
Література 

1. Ортега-и-Гассет, X. Человек и люди / X. Ортега-и-Гассет // 
Дегуманизация искусства и другие работы.–М., 1991.–С. 330-331. 

2. Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической 
социологии / Под ред. А.О. Бороноева. СПб.: Петрополис, 1994. 
С. 25-42. 

3. Parsons T. The Principal Structures of Community // Parsons 
T. Structure and Process in Modern Societies. Glencoe, Ill., 1960. 
P. 250. 

4. Кастельс М., Химанен П. Информационное общество и 
государство благосостояния: Финская модель. / Пер. с англ. 
А.Калинина, Ю.Подороги. – М.: Логос, 2002. – 219 с. 

5. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное 
действие. СПб.: Наука, 2000. – 377 с 

6. Апель К.О. Априори коммуникативного сообщества и 
основания этики // Апель К.О. Трансфор мация философии. 
М.: Логос, 2001. С. 263-337 

7. Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolutions / Chicago: 
University of Chicago Press, 1962. ISBN 0-226-45808-3 

References 
1. Оrтеgа-i-Gассет, J. Chelovek I ljudi / J. Оrтеgа-i-Gассет // 

Degumahizasij iskustva I drugie roboyti – M., 1991. – S. 330-331. 
2. Luman N./ Ponjatie obchestva // Problemi teoreticheskoi 

sosiologii / Pod. Red.A.O.Boronoeva. SPbб.: Petropolis, 1994. S.25-
42. 

3. Parsons T. The Principal Structures of Community // Parsons 
T. Structure and Process in Modern Societies. Glencoe, Ill., 1960. P. 
250279. 

4. Kasteljs M., Himaneh P. Informacionnoe obchestvo I 
gosudarstvo blagosostojanija: Finskaja model. / Per. s angl. 
A. Ralinina, U.Poldorogi. – M.: Logos, 2002. – 219 s. 

5. Habermas U. Morakjnoe soznanie ikomunikativnoe destvie. 
SPb.: Nauka, 2000. – 377 s. 

6. Apejl  K.O. Apriori komunikativnoqo soobchestva I osnovanija 
etiki // Apejl  K.O. Transformasija filosofii. M.: Logos Логос, 2001. 
S. 263-337 

7 Kuhn T. S The Structure of Scientific Revolutions / Chicago: 
University of Chicago Press, 1962. ISBN 0-226-45808-3 

 

 

Vargo O.M., 

Ph.D., associate professor of the Department of Historical and Philosophy of the Lugansk National Agrarian University, 

aleksandra--2014@ukr.net 

Ukraine, Kharkіv 

MASS COMMUNICATION AND CHANGE OF LONELINESS PARADIGM IN MODERN SOCIETY 

The article deals with the problems of modern communication. It is shown that information technology overcomes cultural 

and spatial barriers. At the same time, a person can lose his own personality, become a simple participant of a communal 

message.  This problem becomes one of the most urgent in modern social communication. The aim of the article is to analyze 

the influence of the development of communicative technologies on the changes in the processes of communication and solving 

the problems of loneliness. It is shown that the problem of communication is one of the basic human needs and the 

development of information technologies introduces significant changes in the processes of communication. Modern 

communicative technologies overcome spatial, temporal and cultural barriers that allow people to make new contacts, to 

become closer to each other. At the same time, becoming an "interactive" subject, a person loses his personality. Social 

communications do not solve the problems of mutual understanding and loneliness, it is in modern conditions that loneliness, 

which is understood as the inability to find mutual understanding with other people, is recognized as a problem. The 

methodology of the study was a philosophical analysis of the dynamics of research in the category of social communications. 

The novelty of the research is the assumption that social communications are not able to solve the problem of loneliness, since 

it is only a technical means of communication, while the disunity of individuals is a philosophical problem. The practical 

significance lies in the search for approaches to improving the communication tools that modern communication systems offer. 

The prospect of further research may be the search for possible alternatives to overcome loneliness in the network of modern 

information technologies.  

Key words: social communication, information technology, loneliness, personality. 
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Постановка проблеми. Сучасні прогресивні 

демократичні політичні системи вдало використовують 

передові інформаційні надбання глобалізованого світу. І 

якщо раніше новітні технологічні впровадження 

слугували переважно для підвищення економічного 

потенціалу, то сьогодні лідером в їхньому застосуванні є 

політична сфера. Цьому сприяла значним чином і поява 

та поширення всесвітньої мережі Інтернет, головний 

вплив якої на політику полягає у збільшенні її 

прозорості та водночас – у підвищених можливостях 

маніпулятивного впливу. Сьогодні вже неможливо 

уявити діяльність будь-якого політичного інституту без 

використання Інтернет-ресурсів  –  офіційних та 

неофіційних веб-сайтів, за допомогою яких можна 

інформувати, здійснювати зворотній зв’язок, впливати 

на процес соціалізації громадян, формувати громадську 

думку, проводити передвиборну агітацію, маніпулювати 

свідомістю, керувати акціями протестів тощо. Поява і 

збільшення ролі електронних систем у структурі 

масових комунікацій навіть призвела до виокремлення 

ідеї щодо особливої форми демократії – «кіберократії».  

Своє значення як засіб соціальної комунікації, у тому 

числі і в політичній сфері, Інтернет набуває у міру 

збільшення кількості користувачів мережі. Дослідження 

ролі інтернет-комунікацій свідчать, що якісні зміни 

впливу телекомунікаційних мереж на життя суспільства 

проявляються після того, як кількість користувачів 

перевищить 15 % населення країни. 

Особливості масових комунікацій у аспекті 

трансформації світового політичного процесу 

аналізуються фахівцями різних галузей: теоретиками 

інформаційного суспільства, соціологами, глобалістами, 

конфліктологами, політичними консультантами та 

технологами, а також фахівцями з інформаційної 

безпеки та ІТ-технологій. 

Так, питаннями масової комунікації у політичній 

сфері займаються Е. Аронсон, В. Бебик, Г. Лассвелл, 

У. Лінд, В. Петрик, Г. Почепцова, С. Телешун, М. Требін, 

Х. Хесс, І. Шовкун. Проблеми впливу інформаційних 

війн на суспільну свідомість досліджують Я. Варивода, 

І. Воробйова, Б. Грушин, Д. Думанський, В. Іванов, 

С. Кара-Мурза, М. Лібікі, В. Лисенко, А. Мануйло, 

Д. Ольшанський, П. Шевчук. Сутність інформаційної 

війни в сучасному інформаційному суспільстві була 

предметом розгляду низки вітчизняних і зарубіжних 

науковців, зокрема М. Вершиніна, Н. Волковського, 

Я.Жаркова, К.Каландарова, О.Литвиненка, Г.Перепелиці, 

С. Почепцова та ін. 

Окрема група дослідників стверджує, що в сучасних 

умовах швидкого і тотального поширення 

інформаційно-комунікаційних технологій, саме вони 

здатні підвищити якість демократії, рівень політичної 

активності громадян, а також зробити процес творення 

політики максимально прозорим та публічним. Зокрема, 

подібні висновки робить у своїй монографії 

«Телеголосування: розширення участі громадян у 

квантовому столітті» американська дослідниця 

К.Д. Слейтон. Вона пише, що новітні технології 

сприяють розвитку форм прямої демократії, заохочують 

громадян на постійну суспільну дискусію, підвищують 

Досліджено роль масових соціальних комунікацій у світовому політичному процесі. Стверджується, що 
соціально-політичні медіа продукують політичну реальність для переважної більшості громадян, 

наголошується на високій ролі соціальних мереж у цьому процесі, рівень довіри до яких останніми роками є 
вищим, ніж до традиційних політико-владних інститутів. Виявлено тенденції до технологічного осучаснення 

ЗМІ, появи роботизованої журналістики, що сприяє активному використанню, у тому числі, маніпулятивних 

впливів на громадськість, а також перенасичує інформаційний простір. Особливу увагу приділено проблемі 
інформаційної безпеки держав, адже доведено, що сучасний інформаційний вплив є інструментом «нових 

війн», від яких потерпають держави, що не мають достатнього потенціалу для реалізації ефективної 
стратегії національної безпеки. Проте у цілому констатовано, що застосування інформаційно-

комунікативних технологій у політичному процесі  дозволить підвищити прозорість політики, що призведе до 

виникнення та посилення відносин довіри між політичними акторами та окремим громадянином. 
Ключові слова: масові комунікації, світовий політичний процес, Інтернет, інформаційно-комунікативні 

технології, маніпулятивний вплив, ЗМІ, соціальна мережа. 
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рівень їхньої поінформованості, бажання вирішувати 

складні політичні питання тощо [14]. Тенденції до 

підвищення участі громадян у політиці, спричинені 

використанням Інтернету, аналізуються у роботі 

«Демократія он-лайн» Дж. Х. Снайдера. Ще у 1994 р. він 

писав, що інформаційні технології змінюють політичний 

ландшафт, а вже в найближчому майбутньому виборці 

зможуть отримати доступ до даних щодо особистості та 

діяльності окремого політика, використовуючи 

комп'ютер та Інтернет і не виходячи з дому [15]. 

Професор політології Університету Бригама Янга 

(США) Р. Девіс у монографії «Веб-Політика. Вплив 

Інтернету на американську політичну систему» робить 

висновки, що основні функції Інтернету – соціалізація 

громадян, проведення виборчих кампаній, вимірювання 

громадської думки, оцінка діяльності суб᾽єктів політики. 

При цьому він наголошує, що провідні політичні актори 

вже адаптувалися до нових умов політичної гри та 

використовують усі ці функції в боротьбі за владу. Тому 

дуже важливо, щоб громадяни розуміли, що політична 

боротьба поступово переноситься в мережевий вимір, і, 

таким чином, необхідно виробити нові правила 

політичної діяльності [13]. 

Таким чином, політичні виклики сьогодення 

формулюють мету даної статті – виявлення сучасних 

можливостей масових комунікацій та їхній вплив на 

трансформації світового політичного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Отже, на нашу думку, 

політична реальність для більшості громадян різних 

держав створена соціально-політичними медіа. 

Уподобання останніх в Україні, що підтверджується 

глядацьким попитом, рейтинговістю багатьох каналів і 

«Шустер-шоу», сприймається членами суспільства як 

невід’ємний атрибут сучасного політичного дискурсу з 

підміною його ролі і значення. Так, у Росії перше місце 

по перегляду залишається за програмою «Час». У США 

аналітика політичних уподобань після виборів 

президента продемонструвала, що американське 

суспільство було розділено у своїх електоральних 

позиціях між політичною риторикою телеканалів Fox 

News і MSNBC [10]. 

Фахівці в сфері політичного іміджування та 

маркетингу відзначають, що відбуваються зміни у 

техніках отримання інформації – сьогодні вони частіше 

вимірюють не думку населення, а медійні уподобання. 

Це пояснюється інтенсивністю телевізійних інтервенцій, 

які перевершують можливості людського мозку чинити 

їм опір. Все частіше людина легше погоджується з 

думкою, яка реально є думкою більшості або подається 

таким чином. 

Використовуючи сьогодні новітні комунікаційні 

інструменти штучно змінюються суспільні настрої, 

вірування, формується задана конфігурація усвідомлення 

певних цінностей, що зумовлює деформації структурно-

функціонального каркасу політичної системи. Вводяться 

і популяризуються не тільки нові практики поведінки в 

доповнення до існуючих, але і жорстко відміняються 

попередні, така направлена маніпулятивна дія 

призводить до імітації функціонування структурних 

сегментів як держави, так і громадянського суспільства. 

Тому сучасні політичні системи потерпають від 

штучного розбалансування між параметрами 

еволюційного розвитку і векторами заданими публічною 

сферою через маніпуляції. 

Раніше до розгалуженої системи маніпулятивного 

впливу відносили тоталітарні й авторитарні режими. 

Провідним завданням комунікаційних інструментів було 

формування гомогенної ідеологічної свідомості, яка 

була зручною для управління. У наш час завдяки 

новітнім комунікативним можливостям та політичній 

багатовекторності ми стаємо свідками глобальних 

трансформаційних змін, результати яких важко 

передбачити. Американський політичний аналітик У. 

Лінд стверджує, що розгалужена система 

комунікаційних впливів спричинила у США та Європі 

фрагментацію суспільства. На його думку, зазначена 

тенденція може призвести до так званої війни 

«четвертого покоління», коли телебачення працює 

сильніше, ніж військові підрозділи [5].  

Отже, інтенсивний розвиток інформаційно-

телекомунікаційних систем та інформатизація майже 

всіх сторін громадського життя і діяльності органів 

державної влади істотно посилили залежність 

суспільства від інформаційних технологій. Останні, на 

думку професора В. Іванова, з одного боку, роблять 

можливою фактично миттєву інтерактивну комунікацію, 

а з іншого – поліпшують можливості медіа і неурядових 

груп для контролювання дій влади [2, с.14].  

Сучасна теорія національної безпеки все більше 

уваги приділяє новітнім засобам впливу. Розгалужену 

систему поглядів у цій галузі об’єднує головуюча 

позиція, що сучасний інформаційний вплив є 

інструментом «нових війн», від яких потерпають 

держави, що не мають достатнього потенціалу для 

реалізації ефективної стратегії національної безпеки 

націленої на сучасні виклики.  

У межах розгляду теоретичних засад проблеми 

маніпулятивних впливів розглянемо бачення російських 

учених, які працюють над реалізацією інформаційних 

маніпуляцій з метою захисту так званих «своїх» 

національних інтересів. Так, на їхню думку, 

маніпулювання суб'єктом – неявне підведення його до 

певної поведінки за допомогою надання йому спеціально 

підібраних відомостей і створення обставин, які 

допомагають схилити до заданих наперед суджень і 

настроїв. Для впливу на суб'єкт з метою схилення до 

деяких дій або приведення його у необхідний стан 

можуть бути застосовані такі інструменти: інформаційні – 

за допомогою регулювання інформації, що надходить до 

суб'єкта; ресурсні – за допомогою регулювання засобів, 

що потрапляють у розпорядження суб'єкта; ситуаційні – 

за допомогою регулювання зовнішніх обставин, в яких 

знаходиться суб'єкт; психотронні – за допомогою 

фізичного впливу на мозок (електромагнітним полем, 

інфразвуком); психотропні – за допомогою хімічного 

впливу на мозок; псіхоінтрузійні – за допомогою 

інформаційного впливу на психіку без втручання у 

свідомість.  

Інформаційний вплив для забезпечення національної 

безпеки «агресивного сусіда» дозволяє ініціювати, 

модифікувати, припиняти соціально-політичні процеси і 

події за допомогою вибіркового інформування або 
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побудови оманливої структури аргументів та фактів, яким 

готові будуть підкоритися суб'єкти, які є важливою 

соціальної базою для реалізації того чи іншого процесу. 

Інформаційний вплив може мати оперативний характер, 

тобто спрямований на досягнення швидкого одноразового 

ефекту і характеризуватися ефектом усталеної позиції, що 

спрямована на формування стійких соціально-політичних 

уподобань і останній є найбільш бажаним [7, с.52]. 

Нажаль, в останні роки українське інформаційне поле 

відчуває на собі негативний вплив країни-опонента, яка є 

чинником небезпеки для багатьох сучасних країн, які 

намагаються розвивати демократичну перспективу. Дану 

тезу доводить український дослідник Г. Почепцов, який 

стверджує, що наша країна вступила у протиріччя, яке 

непросто класифікувати як стандартний варіант війни. 

Дослідник так характеризує наслідки цього: 

«…зрозумілою стала реальна відсутність адекватної 

системи захисту інформаційного (новини) та віртуального 

(література, культура, ідеологія) просторів країни… 

Відсутність такої системи захисту робить український 

інформаційний простір частиною російського…» [9, 

с.214]. Отже, таке сусідство та військове пресування 

змушує Україну впроваджувати адекватні засоби 

віддзеркалення російських маніпулятивних технік на всіх 

рівнях. 

У контексті новинок дедалі помітним стає 

технологічне осучаснення четвертої гілки влади, яка 

відіграє провідну роль у сучасних соціально-політичних 

відносинах – система ЗМІ. Свого часу ще А. Моль писав 

про ЗМІ, що вони фактично контролюють всю нашу 

культуру, пропустивши її через свої фільтри, виділяють 

окремі елементи із загальної маси культурних явищ і 

надають їм особисту вагомість, підвищують цінність 

однієї ідеї, знецінюючи іншу, поляризують таким чином 

все поле культури [Цит. за: 3]. 

А сьогодні ми говоримо про формування 

роботизованої журналістики. Автоматичні програми, які 

частково виконують функції журналістів, хоча і мають 

свої недоліки, утім допомагають зменшити витрати, 

збільшити швидкість інформування і надати аудиторії 

більш персоналізований контент. Репортери, яких 

опитали в межах дослідження «When reporters get hands-

on with robo-writing», [16] вважають, що новинам, 

«написаним» роботами, бракує творчості і заглибленості 

у контекст, але значну цінність має швидкість 

автоматичних «ньюзів». 

До недоліків, які виявив професор лондонського 

університету Н. Турмен, опитавши десятьох журналістів, 

редакторів і керівників (CNN, BBC, Thomson Reuters 

тощо), можна віднести те, що роботи пишуть новину за 

наперед заданим зразком. До вад відносять і збільшення 

негативного впливу автоматично згенерованих новин, 

що надає негативного відбитку об’єктивності 

журналістської діяльності. Але головну проблему 

більшість респондентів бачать в тому, що журналісти-

роботи здатні інтенсифікувати продукування новин на 

конкретну тему, що спричиняє штучну актуалізацію 

певних проблем у порядку денному, шквальне зростання 

об’єму дублюючих інформаційних сигналів, а отже, 

пересічним громадянам складніше орієнтуватися у 

інформаційно-перенасиченому просторі [11]. 

Проте незважаючи на критику, більшість журналістів 

підтримують новітні технологічні можливості, адже 

вони вирішують низку проблем у мас-медійних 

організаціях. Зараз скорочується обсяг реклами і зростає 

конкуренція із соціальними мережами, а видавці 

шукають варіанти щодо збільшення швидкості, точності 

власних новин і прагнуть висвітлювати ще більше історій. 

Таким чином, сучасна система комунікативних 

потоків стає не лише самоокупною, але і приносить 

прибуток. Мережа Facebook рекордна по прибутковості, 

при цьому М. Цукерберг впливає і на соціально-

політичну активність у глобальному суспільстві. 

Проведене у 2011 р. опитування соціологічною 

службою The Pew Research Center довело, що довіра 

американців до основних інститутів держави падає. Лише 

22 % виборців заявили, що вірять уряду завжди або майже 

завжди – це найнижча оцінка за останні півстоліття. 

Тільки 25 % схвалюють діяльність Конгресу, а з органів 

виконавчої влади найвищу оцінку отримала федеральна 

Поштова служба і Центр контролю за інфекційними 

захворюваннями. Разом із тим, вже сім років тому, більшу 

довіру американці віддавали соціальним мережам. Частка 

користувачів соціальних мереж становила на той час 

половину всього дорослого населення США, причому 

середній вік користувача і зараз продовжує 

збільшуватися, а на той час складав 38 років. 58 % 

користувачів – жінки. Починаючи з 2010 р., соціальні 

мережі в уподобаннях американців навіть обігнали 

телебачення в якості основного джерела новин [1]. 

Доцільно згадати події Арабської весни, які 

загострили дискусію навколо ролі соціальних мереж в 

сучасній політиці. Масові акції протесту, ключову роль в 

організації яких зіграли Facebook, Twitter і Youtube, 

закінчилися відставкою багаторічних військових 

правителів – президентів Єгипту Хосні Мубарака і 

Тунісу Зіна аль-Абідіна бен Алі. У той же час новітні 

засоби комунікації вплинули на зміни і в країнах СНД. 

Мітинги опозиції у Білорусі, молоді в Росії, на думку 

політологів, також відбулися завдяки активності 

мережевих технологій. 

Якщо раніше здавалося, що соціальні мережі скоріше 

для розваг, то останні події кардинально змінили 

сучасний світогляд та ставлення до соціальної складової 

мереж спілкування. Зараз вони є основним засобом 

мобілізації та координації чи не всіх сучасних 

протестних рухів – як загальнодержавного, так і 

локального масштабу. 

Як стверджує професор Нью-Йоркського університету 

К. Ширкі «у міру того, як комунікативний ландшафт стає 

більш щільним, складним і більш насиченим, користувачі 

Інтернету отримують більш широкий доступ до публічної 

інформації, більше можливостей для публічного виступу і 

розширені перспективи для спільної політичної дії, а 

соціальні мережі дозволяють миттєво поширювати 

заклики до дії серед всієї маси користувачів Інтернету» 

[8]. Проте провідною функцією мереж є формування 

потужної горизонтальної комунікації, що зміцнює у 

кризових станах політичної системи громадянське 

суспільство і «соціальний капітал». 

Порівняно з традиційними засобами комунікації 

перевагою соціальних мереж є те, що вони не лише 
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поширюють певну інформацію, але й дають можливість 

одночасно її обговорювати та формувати погляди. З 

політичної точки зору доступ до інформації є значно 

менш вагомим, ніж доступ до дискусії. З іншого боку, 

небезпечною можливістю мережевої комунікації, що 

може спричинити політичні зміни, є контрастність 

сприйняття інформації. Її сутність полягає у тому, що 

незалежне поширення інформації через мережеві канали 

різко контрастує із зображенням подій в офіційних 

джерелах. Це спричиняє наростання дисонансу між 

двома картинами подій, у результаті чого урядам стає 

все важче зберігати свою легітимність. 

У цілому проникнення інтернет-технологій в 

політику є складним і суперечливим процесом. Умовно 

його можна поділити на два етапи. На першому – 

інформаційному  –  етапі відбувається поширення 

мережею політичної інформації, яка представлена 

переважно на сайтах політичних партій, громадських 

організацій, окремих політичних діячів, електронних 

газет і журналів, а також в інтернет-виданнях 

аналітичних і дослідницьких організацій. Другий етап 

пов’язаний з медіатизацією політики і спробою 

використовувати Інтернет як інструмент політичної 

комунікації та політичних технологій [12].  
У свою чергу, політичну інтернет-участь можна 

визначити як усі дії з використанням Інтернету, які 
здійснюють громадяни з метою впливу чи прямої участі у 

прийнятті політичних рішень на різних рівнях політичної 

системи.  
У механізмі інтернет-участі особливу роль відіграють 

лідери громадської думки, які є агентами соціальних 
змін,  і  впливають на інших інтернет-користувачів. 

«Політфлюентіали» – люди, які регулярно виражають свої 

думки відносно політики та впливають на оточення, вони 
активно беруть участь в інформаційній взаємодії, 

пов'язуючи онлайн-участь і офлайн-участь разом [4, с.9]. 

Висновки. На нашу думку, застосування інформаційно-
комунікативних технологій у політичному процесі 

дозволить підвищити прозорість політики, що призведе до 
виникнення та посилення відносин довіри між політичними 

акторами та окремим громадянином. Це, у свою чергу, 

дозволить зменшити залежність громадян від виборних 
посадових осіб, партій і груп інтересів. Більше того, 

комунікація в мережі дозволяє змінити/підвищити 

політичний статус користувача, якого може не бути в 
реальному житті. Також відзначимо, що через спілкування 

у соціальних мережах люди часто висловлюють негативні 
емоції. Таким чином, реалізується функція «випускання 

пари з казана», коли конфронтаційні суспільні настрої 

шляхом обговорення трансформуються у конструктивні. 
Це, зокрема, дозволяє знизити відсоток протестного 

електорату. 
Стверджуємо, що новітні можливості технології задали 

нові умови для функціонування політичних систем. 

Дозволити залишатися поза динамікою інформаційного 
суспільства не може собі жоден політичний режим та 

жодна політична влада. Можна сперечатися стосовно 

виміру позитивних та негативних впливів, проте очевидним 
є те, що надалі політика буде здійснюватися принципово 

відмінними методами та принципами. Тому кожна 
політична система має залучити всі зусилля для адаптації 

технологій, які задають нові контексти соціально-

політичних відносин. 

Для України в напрямку усталення новітніх 

комунікаційних технологій можна сформулювати 

декілька рекомендацій. В першу чергу, потрібно 

розробити ефективну платформу спілкування між 

громадянами і органами публічної влади здебільшого в 

режимі онлайн, обов’язково із активною реалізацією 

зворотного зв’язку, з якнайповнішим наданням 

електронних послуг за схемою «24 години на добу та 7 

днів на тиждень». Реально запровадити механізми 

цифрової демократії з можливістю участі громадян в 

обговоренні законопроектів, проектів рішень органів 

публічної влади тощо. Актуальною також є інтеграція 

інформаційних ресурсів органів публічної влади, що 

дозволить максимально повно реалізувати переваги 

електронної взаємодії. Таким чином, для позитивного 

результату в державі мають відбутися зміни на 

організаційному рівні та модернізуватися структури і 

функції інститутів публічної влади. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство 

диференційоване за багатьма параметрами, а тому 

сутність сучасної демократії, що становить мету даної 

статті, є у визнанні законності різних політичних сил, які 

переслідують свої власні інтереси, та створенні 

інституціональних гарантій, виключаючи монополію на 

публічну владу з боку якоїсь політичної сили (особи, 

соціальної групи або політичного інституту). Такими 

гарантіями є поділ влади, місцеве самоврядування, 

багатопартійна система, вільні вибори та інше. Ці 

механізми дозволяють справедливо регулювати доступ до 

політичної влади, а шляхом системи стримувань досягати 

прийнятних до меншостей результатів політичного 

процесу. 

Виклад основного матеріалу. Україна не дуже 

багата демократичними традиціями і протягом всього 

періоду розвитку радянської України не розвивалися 

елементи особистих свобод і правової держави. Сьогодні 

важливо не прискорювати штучними засобами процес 

демократизації в Україні, демократія має визрівати 

поступово і послідовно, а її межі повинні бути 

обумовлені логікою розвитку суспільства. 

Щоб визначити основні напрями руху українського 

суспільства в його суспільно-політичному розвиткові 

слід з’ясувати, що демократизація – це процес 

конструювання демократичного способу правління, 

створення економічних, політичних засад залучення 

громадян в обговоренні, формуванні соціально-

політичних цінностей та політики; це процес створення 

в суспільстві позитивного консенсусу, заснованого на 

системі демократичних норм. 

Практика пострадянських трансформаційних процесів 

свідчить: від проголошення демократичних цінностей до 

їх реалізації існує певний історичний період і що жодна 

з пострадянських країн не отримує відразу демократії, 

оскільки відсутні необхідні економічні, соціальні, 

політичні передумови. Основні віхи цього періоду – 

реальні виборчі змагання, розгалужена система 

багатопартійності, а також критично налаштовані по 

відношенню до влади партії. 

Якщо застосувати вимоги до демократі,то можна 

помітити, що демократія передбачає наявність приблизно 

восьми інституцій, а сім з них відносяться до України: 

свобода утворювати організації і приєднуватися до них, 

свобода вільно висловлювати свої думки, свобода 

голосування, виборність органів влади, право політичних 

лідерів змагатися за підтримку і голоси на виборах, 

наявність альтернативних джерел інформації, вільні і 

чесні вибори [2-4]. 

Україна може вважатись демократичною країною, бо 

вона має усі інші атрибути сучасного демократичного 

суспільства: цілком демократичну Конституцію, 

розподіл влади між різними гілками, багатопартійну 

систему, яка включає легальне існування опозиції, 

регулярно відбуваються вільні вибори різних рівнів – від 

місцевих до президентських, кількість недержавних 

засобів масової інформації набагато перевищує державні. 

В українському суспільстві щоб успішно завершити 

демократичні перетворення, необхідно від перехідного 

етапу до демократії перейти до етапу її консолідації, 

тобто після установлення визначеного типу демократії і 

конституційного закріплення її основних інститутів, 

демократичний режим у нашій країні повинен 

зміцнитися настільки, щоб не тільки забезпечити своє 

виживання але й придбати здатність активного опору 

можливим кризовим явищам, що і виступає орієнтацією 

даного періоду розвитку держави. 

Складається парадоксальна ситуація: згідно з 

основними політологічними критеріями, Україна 

відповідає більшості критеріїв. Водночас навряд чи хто в 

Україні та за її кордонами плекає особливі ілюзії щодо 

демократичності українського устрою. Україна 

перебуває під постійним наглядом ПАРЕ, час від часу 

наражаючись на зауваження цієї організації через 

проблеми порушення демократії. Життя розвінчало міф 

про «соціалістичну демократію», яка нібито була вищим 

типом демократичного устрою суспільства. За часів 

«тоталітарного соціалізму» сталося не розширення і 

збагачення змісту демократії, а навпаки – різке його 

збіднення, звуження і згортання (репресії, обмеження 

прав і свобод та інше). 

Непослідовним виявився курс на демократизацію в 

період перебудови українського суспільства. Значною 

мірою труднощі переходу до демократичних форм 

організації нашого суспільства були зумовлені дією 

тоталітарних і авторитарних традицій. Однак, Україна не 

може пишатися стабільністю інститутів демократії, 

оскільки в Україні, принаймні, два рази поспіль в 

результаті виборів відбулася мирна і демократична 

передача влади від однієї групи еліт іншій («тест 

подвійного обороту», запропонований на початку 90-х 

років ХХ століття С. Хантінгтоном). Не можна сказати, 

що боротьба за голоси виборців проходила на рівних для 

всіх учасників конкурентних умовах. 

Слід сказати, що для консолідації демократичного 

режиму важливо, щоб демократія стала єдиним правилом 

гри, а це стане можливим за певних умов, а саме: коли 

жодна з політично важливих груп не буде намагатися 

У статті розглянуті процеси демократизації суспільно-політичного розвитку та визначені напрями руху 
українського суспільства в цьому розвитку. 

Ключові слова: влада, демократизація, політичний процес, політична система. 
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скинути демократичний режим; коли частина населення 
буде переконана в тім, що будь-які політичні зміни 

обов’язково повинні змінюватися в рамках установлених 

політичних процедур; коли всі учасники політичного 
процесу розуміють, що внутрішні конфлікти можуть бути 

вирішені відповідно до встановлених норм, а їхнє 
порушення є неефективним і буде дорого коштувати. 

Про складність і неоднозначність демократичних 

процесів в Україні свідчать показники стану її основних 
перехідних процесів. Наша держава має стабільні загальні 

показники стану волі і кожен рік залишається в категорії 

вільних країн, не погіршуючи і не поліпшуючи свій статус. 
Сьогодні у світовому демократичному співтоваристві 

досягнута згода щодо мінімальних вимог, дотримання яких 
дозволяє тому чи іншому політичному курсу іменуватися 

«демократичним». Це принципи, що констатують усяку 

демократію: суверенітет народу, виборність основних 
органів влади, формальна рівність громадян, прийняття 

рішень більшістю голосів. Слід згадати, що прагнучи 

конкретизувати поняття сучасної демократії, Р. Даль 
поповнив « демократичний мінімум» рядом вимог: 

1) контроль обраних представників за урядовими 
рішеннями; 2) проведення чесних виборів; 3) забезпечення 

права громадян виражати свої погляди по всьому спектру 

політичних проблем; 4) гарантування права громадян на 
пошук альтернативної інформації, джерела якої захищені 

законом; 5) право громадян виражати свою думку, не 
побоюючись переслідування за політичними мотивами; 

6) право громадян створювати незалежні асоціації й 

організації, включаючи політичні партії й угрупування за 
інтересами. За дотримання цих вимог стежать міжнародні 

організації, а демократичні уряди намагаються враховувати 

їх при вироблені своєї політики. 
Отже, демократична політична система розглядається як 

режим, що дає громадянам можливість регулярної і 
конституційної зміни уряду. Саме різні погляди до 

трактування сучасної демократії лежать в основі діалогу,  

що відбувається між української владою і представниками 
Європейського Союзу чи Ради Європи. Не так легко нашій 

політичній владній еліті зрозуміти європейців, що живуть в 

умовах ліберальної демократії, яка по якості відрізняється 
від електоральної так само, як постіндустріальне 

суспільство відрізняється від індустріального [1-3]. 
Висновки. В перші роки незалежності існували 

складності з комплексним сприйняттям політичних змін, 

при цьому під демократією мався на увазі і політичний 
режим, і суспільно-політичні відносини, а процес 

будівництва чи введення демократії часто здійснювався як 

спрощена схема копіювання вже існуючих у світовій 
практиці політичних елементів і процесів. Таким чином 

було відсутнє цілісне сприйняття тієї моделі демократії, яку 
необхідно будувати з урахуванням національної специфіки 

і запитів українського народу[1]. 

Слід підкреслити, що протягом 27 років, крокуючи 
шляхом до народовладдя, зроблено багато серйозних кроків: 

створено інститути демократичної влади, конституційно 
закріплений поділ влади, введена багатопартійність, 

розвивається цивільне суспільство – всі ці демократичні  

процеси є відображенням сучасної орієнтації українського 
суспільства на шляху трансформації та демократизації 

суспільно-державного розвитку. Однозначне трактування 
існуючого владного порядку спростило б шлях до 

подальших перетворень, тому що адекватне розуміння 

сьогодення є невід’ємною частиною побудови майбутнього. 
Однак, дати визначення політичному режиму, що існує в 

Україні дуже складно. Специфічна соціально-політична 

система, що склалася в нашій країні, без глибинного аналізу 
яка типологія політичного режиму і чи існуюча система 

демократична – вона повинна відповідати наступним 
критеріям: ступінь політичної участі населення та його 

включення в процес прийняття рішень, наявність 

політичного плюралізму, характер учасників політичного 
процесу і механізми їхньої відповідальності перед 

виборцями [2-3]. 

Таким чином, базовим елементом української 
політичної системи є носій влади, тобто народ, що через 

задекларовані механізми прямої демократії реалізує свою 
участь у політичному процесі. 
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Постановка проблеми. Від ефективного здійснення 

мовної політики, яка базується на конструктивній та 

раціональній моделях розвитку, залежить ідентичність, 

єдність українського політикуму та української 

спільноти навколо національних інтересів, європейських 

демократичних цінностей, української мови і культури, а 

також − цілісність Української держави та її суспільно-

політичний поступ. Основою для формування, 

виникнення та розвитку конструктивістської та 

раціональної моделів мовної політики була перебудова 

М. Горбачова, у процесі якої було оголошено амністію 

для українських політв’язнів, скасовано статтю 6 

Конституції СРСР, яка забороняла діяльність будь-яких 

політичних партій, крім КПРС та ін. Усе це створило 

умови для виникнення свободи слова, зібрань, участі у 

тих політичних процесах, які відбувалися у середині та у 

кінці 1980-х рр. минулого століття. Усе це створило 

підґрунтя та позитивний політичний клімат для 

написання, виникнення та ухвалення закону «Про мови в 

Українській РСР», який проголосив українську мову 

державною на території Радянської України. Не 

зважаючи на те, що у цей закон було закладено подвійну 

модель мовної політики, він мав велике перспективне 

значення для перехідного періоду від тоталітаризму, 

який прогнозує панування єдиної ідеології й обмеження 

суспільної активності [11, с.17], до демократії та 

ринкової економіки, від трансформації усіх сфер 

суспільно-політичного життя до модернізації освітньої 

та інших галузей, що вимагали українізації та 

оновлення. Усі ці деталі були сплетені в один 

конструктивістський організм, який вимагав 

проголошення української незалежності, розвиток 

демократичних цінностей, формування політичної та 

громадянської єдності, парламентаризму та 

багатопартійності. Усі ці демократичні та ідеологічні 

цінності формували базу для повноцінного розвитку 

конструктивістської моделі мовної політики, яка може 

ефективно здійснюватися лише на комунікативній 

основі.  

Окремі аспекти проблеми досліджували С. Денисюк, 

Л. Нагорна, Т. Новаченко, Р. Карагіоз, К. Сєдов, 

Т. Хлівнюк, Н. Шотурма, В. Ятченко та ін. Стратегією 

будь-якої ідеології, на слушну думку С. Денисюк, є 

завдання, аби «привласнити» простір політичної 

комунікації [2, с.78]. Конструктивістська модель мовної 

політики, окремі аспекти якої досліджувала Л. Нагорна 

та автори цього дослідження, вимагала нового 

раціонального підходу до її здійснення: переведення 

освітніх закладів усіх рівнів на українську мову 

викладання, забезпечення навчального процесу новими 

навчально-методичними матеріалами, україномовними 

та іншомовними фахівцями, посібниками, підручниками 

та ін. Усе це детально вивчено та проаналізовано у 

монографії за загальною редакцією С. Савойської 

«Українська мова як державна: освіта, політика» [7], де 

наголошується, що зазначена модель мовної політики, 

не зважаючи на певні перешкоди та негаразди у галузі 

економіки, які мали місце у мовно-політичному житті, 

на початку та до середини 1990-х рр. мала неабияки 

успіхи.  

Мета статті. Розкрити чинники, особливості 

виникнення і розвитку різних за змістом та характером 

моделей мовної політики у сучасній Україні. 

Проаналізувати підходи, функції та класифікацію 

моделей мовної політики.  

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що з 

приходом до влади екс-Президента Л. Кучми вектор 

мовної політики змінив свій курс із Заходу на Схід. 

Враховуючи мовно-політичну ситуацію, можемо 

констатувати про можливе існування в Україні двох і 

більше моделей мовної політики, наприклад, одномовна 

модель (лише українська мова як єдина державна), 

двомовна (українсько-російська, що передбачає 

наявність двох державних мов) та багатомовна моделі 

(на рівні з українською мовою як державною існуватиме 

ще декілька мов зі статусом регіональної, державної/ 

офіційної, які матимуть не декларативне, як у Росії, а 

практичне значення. Враховуючи те, що українська 

спільнота послуговується переважно двома мовами, то у 

цьому випадку ми можемо стверджувати про існування 

двох моделей – проросійської (євроазійської) та 

проукраїнської (європейської). Остання декларує свою 

приналежність, на думку Т. Новаченко, до українського 

суспільно-політичного простору через підтримку 

поведінки та демократичних поглядів політичних 

суб’єктів [8, с.234].  

Водночас обидві моделі пов’язані із викликами, 

ризиками, небезпеками та певними наслідками їх 

упровадження. Змінилася й модель мовної політики із 

конструктивістської на деструктивну та ірраціональну, 

У статті представлено розуміння моделі мовної політики в Україні. Розкрито чинники, особливості 

виникнення і розвитку різних за змістом та характером моделей мовної політики у сучасній Україні. 

Розглянуто підходи, функції та класифікацію комунікативної моделі мовної політики.  

Ключові слова: модель мовної політики, незалежна Україна, комунікативний, конструктивний, 

раціональний, ідентичність, єдність, політикум, спільнота. 
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що підтверджує: неправильний переклад «Європейської 

хартії регіональних або міноритарних мов», її подвійна 

ратифікація комуністами та іншими лівими політичними 

силами; «парад мовних суверенітетів», який відбувся на 

тлі проголошення місцевими радами Півдня і Сходу 

України російської мови у статусі регіональної; 

ухвалення закону «Про засади державної мовної 

політики», який, порушивши Конституцію України, ввів 

в обіг поняття «регіональна мова», яке прирівнюється до 

офіційної/державної мови. Цей закон розколов 

українську спільноту за регіональною та мовно-

політичною ознаками, чим, по суті, підготував АР Крим 

до анексії, а Донбас – до захоплення його Росією. У 

зв’язку із цим, на думку В. Мойсика, цей закон не може 

існувати узагалі [4], утім, існує до цього часу. Водночас, 

українські політики не поспішають ухвалити новий 

закон про мови, який би задовольняв усіх політиків і 

громадян та усі регіони держави.  

Велике значення для ефективного здійснення мовної 

політики у сучасній Україні має комунікативна модель 

мовної політики, яка тісно пов’язана з ідеологією, 

політичною самосвідомістю, мовою, комунікативною 

політикою та політичною поведінкою суб’єктів 

політики, окремі аспекти якої досліджували 

О. Богатирьова, С. Бульбенюк, Ю. Ганжуров, А. Демидов, 

Т. Дейк, Л. Масенко, В. Махінов, О. Рудакевич, 

Ю. Тищенко, О. Яковлев та ін. Важливою складовою 

цієї моделі є мовна політика, яка, за визначенням 

науковців, є сукупністю знань, переконань, припущень, 

методів і прийомів пізнання дійсності, що ґрунтуються 

на попередніх наукових досягненнях та сприймаються 

певною спільнотою як база для подальшої мовленнєвої 

діяльності. Основою комунікативної моделі мовної 

політики є сукупність відносин і зв’язків, які тісно 

пов’язані із вербальною і символічною поведінковою та 

діяльністю індивіда, групи, спільноти, влади, політичних 

сил, громаських та релігійних організацій, які за 

допомогою відповідних механізмів формують і 

регулюють мовні відносини та розв’язують мовні 

проблеми на регіональному, політичному та 

міжнаціональному рівнях. Зокрема Т. Хлівнюк та 

Р. Карагіоз, пропонують мовно-політичні проблеми 

вирішувати шляхом національного примирення, єдності 

етнічних груп та національної згоди як єдино можливий 

вихід із політичної кризи [10, с.72].  

Існує декілька підходів до дослідження 

комунікативної моделі мовної політики. Основними із 

них є такі: вербальний (слово, мовлення, політичний 

діалог, політичний дискурс, взаєморозуміння, 

компроміс, консенсус), символічний (жести, образи, 

символи, знаки, коди), постбіхевіористський 

(демонстрація, протест, пікет, флешмоб, протистояння, 

конфлікт), інституційний (державні, політичні, 

опозиційні інститути, громадські та політичні 

організації) та ін. Завдяки цим та іншим підходам і 

методам, зокрема конструктивному, деструктивному, 

раціональному та ірраціональному, комунікативна 

модель мовної політики досліджується на основі таких 

взаємопов’язаних базових явищ як «мова», 

«комунікація» і «політика», оскільки без мови і політики 

неможлива комунікаційна діяльність у сфері мовної 

політики. Одним із важливих напрямків дослідження 

комунікативної моделі мовної політики є політична 

комунікація, яка впливає на українську спільноту під час 

виборів, референдумів, демонстрацій тощо. Аналізуючи 

різні підходи щодо вивчення комунікативної моделі 

мовної політики у сучасній Україні, варто виділити такі 

її структурні рівні: комунікативна політика, політична 

ідеологія, деструктивна політика, мовно-політична 

ситуація, ірраціональна політика, політична культура, 

політична поведінка, політична комунікація, політична 

самосвідомість, геополітика та глобалізація, які 

стосуються життєвих інтересів усіх народів світу та 

потребують спільних заходів для вирішення мовно-

політичних проблем [8, с.56].  

Комунікативна модель мовної політики, яка тісно 

пов’язана із вербальними, символічними та реальними 

діями суб’єкта у сфері мовної політики, має такі функції: 

а) організаційно-управлінська, яка відповідає за 

конструктивну комунікацію в українському політикумі і 

суспільстві; б) інформаційно-комунікаційна забезпечує 

українське суспільство правдивими новинами про 

мовно-політичну ситуацію у державі, які 

підкріплюються статистичними даними із посиланням 

на факти; в) консультативно-методична забезпечує 

наявність радника або судді при вирішенні мовно-

політичних протистоянь на міжвладному та 

міжполітичному рівнях; г) трансляційна відповідає за 

змістовність та достовірність інформації, якість та 

відповідність національним інтересам і цінностям; 

д) аналітико-прогностична функція передбачає, якою 

може бути мовно-політична ситуація через пів року, рік 

та у муйбутньому, як відреагує суспільство на ухвалення 

та запровадження того чи іншого рішення, закону, 

програми; є) комунікативна, яка налагоджує контакти 

на міжвладному та міжполітичному рівнях, а також між 

політиками і громадськістю в усіх сферах та галузях 

життєдіяльноті, зокрема в освітній, законодавчій, 

культурній та мовно-політичній сфері. Усі ці функції 

можуть ефективно співіснувати та діяти у суспільстві із 

стійкими демократичними традиціями, національною 

самосвідомістю та високою культурою комунікантів. 

Виходячи із цього, комунікативну модель мовної 

політики можна охарактеризувати за такими ознаками: 

а) конструктивна комунікативна політика, яка здатна 

стати фундаментом політичного і культурного життя у 

сучасній Україні та виконувати керівну роль щодо 

мовно-культурної та політичної поведінки громадян; 

б) комунікативна дія здатна пропонувати конструк-

тивну програму перетворень в українському 

суспільстві, змінювати мовно-політичну культуру, 

розвивати комунікацію та формувати національну 

самосвідомість громадян, яка відображає зміст, рівень 

та особливості уявлень членів національно-етнічної 

спільноти про минуле, сучасне і майбутнє свого 

розвитку [6, с.248].   

В основі ідеології, яка суттєво впливає на 

формування та розвиток мовної політики, в українських 

реаліях знаходиться український або російський 

націоналізми. Останній із них символізує ірраціональну 

модель мовної політики, окремі аспекти якої  

досліджували К. Сєдов, В. Ятченко, а також автори 
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цього дослідження. Ця модель пов’язана із міфами, 

приміром, про особливе призначення Донбасу як 

регіону-годувальника всієї України, про який не дбає та 

про який не чує центральна влада у Києві; про виняткову 

роль східних та південних областей України, без яких 

держава неспроможна існувати, позаяк вони розвивають 

економіку держави та наповнюють державну казну; 

розділення російського народу та державних кордонів 

Росії, а також захист співвітчизників силовими 

методами, що спонукало російське керівництво 

сформулювати та втілювати у життя наднаціональний 

проект  –  збирання земель, розкол та ліквідація 

Української держави [9, с.284-286].  

Базовою основою для розвитку комунікативної 

моделі мовної політики є дерусифікація, тобто зростання 

кількості тих особистостей і спільнот (з 64 % у 1994 р. 

до 88% у 2014 р.), які називають себе українцями, та 

зменшення кількості тих, хто мав російську ідентичність 

(26 % і 12 % відповідно); тяжіння українців до 

громадянського концепту нації, до якої відносять себе 

усі громадяни України незалежно від їх етнічного 

походження, мови, якою вони розмовляють, 

національних традицій, яких вони дотримуються; 

патріотизм, тобто більшість українців пишаються 

атрибутами незалежної Української держави, зокрема 

прапором, гербом, гімном, національною валютою, 

українською мовою як офіційною, а також тим, що вони 

є громадянами України, понад 92 % яких вважають її 

своєю Батьківщиною. Більше того, близько 64 % 

українських росіян ідентифікують себе на підставі 

громадянства як українці та вважають Україну своєю 

рідною землею [9, с.280-282]. 

Як видно, представники цих ідеологій формують 

навколо себе свою модельну ідентичність: перша 

(російський націоналізм), на відміну від другої 

(український націоналізм), не сприймає національну 

ідентичність, українську мову − як єдину державну, 

«Помаранчеву революцію», демократичні цінності, 

«Революцію гідності», союз із ЄС і НАТО. Російські 

націоналісти сприймають Галичину як «вогнище 

руйнівної бандерівщини та войовничої антиросійськості». 

І навпаки, представники українського націоналізму 

сприймають Галичину як український «п’ємонт», 

національне ядро, базу масового демократичного руху, а 

Україну − як європейську державу, Донецьк, − як типове 

радянське місто, де послуговуються російською мовою, 

дивляться російські телеканали, слухають російську 

музику, голосують за проросійськи політичні сили [5, 

с.210-211].  

На початку 1990-х рр. у незалежній Україні 

починають формуватися та виникають дві моделі 

мовної політики: одна із них пов’язана з відновленням 

незалежності, українізаційними, модернізаційними, 

демократичними мовно-політичними процесами, інша 

− із збереженням статусу-кво для російської мови і 

культури, інформаційно-комунікаційних впливів Росії, 

яку українська молодь, на думку О. Дроздова, вважає 

найбільш недемократичною та найагресивнішою у світі 

країною [3, с.68]. Інша модель мовної політики була, по 

суті, сформульована російськими вченими 

С. Нікольським, П. Щедровицьким та письменником 

О. Солженіциним. Останній у статті «Як нам 

облаштувати Росію» запропоновав модель 

пострадянського державного утворення у складі Росії, 

України, Білорусі та Казахстану. Це об’єднання 

базується на особливій ролі російського народу, який 

думає та розмовляє російською мовою; ірраціоналізмі 

Росії, яка шукає нових земель; реваншизмі, який 

спрямовано на поновлення історичної величі 

Російської держави як імперії, яка «не має чітко 

визначених географічних меж чи російського етносу та 

характеризується наявністю носіїв православної віри, 

російської мови і культури у різних частинах світу, що 

надає ідеї «русского мира» планетарного масштабу». 

Усе це  базується на спільному історичному минулому, 

російській ідентичності, мові та церкві Московського 

Патріархату, яка, як сепаратистське утворення, до 

цього часу діє на території незалежної України, 

розколюючи українську спільноту на дві частини. 

Тобто, модель мовної політики російського 

націоналізму на території сучасної України 

сформульована у вигляді радикального «русского» 

моноетнічного націоналізму, який розглядає українську 

націю як винятково «русский» етнос, який сформовано 

на принципах російського православ’я, російської 

мови, російської культури, спільної історичної пам’яті 

та бачення майбутнього [1, с.8-9,11,12]. 

Висновки. Моделі мовної політики можна 

класифікувати за такими напрямами, як цивілізаційна, 

індустріальна, постіндустріальна, радянська або 

авторитарно-тоталітарна та посткомуністична. 

Кожному із них відповідає певний рівень розвитку: 

цивілізаційний рівень мовної політики пов’язаний із 

сукупністю ідеологічних принципів та практичних 

заходів стосовно вирішення мовних проблем у 

суспільстві та державі. Індустріальний тип мовної 

політики розвивався за допомогою ЗМІ, 

книгодрукування, кіноіндустрії, автоматизації 

виробництва, удосконалення технічних засобів та ін. 

Постіндустріальна доба вирізняється стрімким 

розвитком передових технологій, на основі яких 

виникає комп’ютерна техніка, яка застосовується в усіх 

сферах і галузях суспільно-політичного життя, зокрема 

в освіті, політиці, ЗМІ, галузі права та ін. Сучасні 

моделі мовної політики мають як спільні, так і відмінні 

риси. В авторитарних суспільствах мовна політика 

здійснюється, як правило, вертикальним шляхом без 

зворотнього зв’язку. У демократичних розвинених 

державах вона має відкритий зв’язок, яка рухається 

паралельно з іншими процесами від суб’єкта до об’єкта 

і навпаки. В Україні конструктивна модель мовної 

політики мала місце, по суті, лише на початку та до 

середини 1990-х рр., а в усі інші роки незалежності її 

можна охарактеризувати як таку, яка має елементи 

деструктивності та ірраціональності. Усе це можна 

пояснити небажанням влади проводити ефективну 

мовну політику, яка б була корисною для усього 

українського суспільства, та не розколювала його за 

мовною ознакою. У зв’язку із цим необхідно і надалі 

вивчати та аналізувати мовну політику, яка останнім 

часом усе більше привертає до себе увагу закордонних 

політиків та інтереси сусідніх держав.   
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Постановка проблеми. Політичні перетворення в 

сучасному світі визначають велике значення соціальних 

чинників функціонування політичних інститутів. 

Громадська думка, соціальні вимоги, реакція на дії 

влади виступають вирішальним чинником у перебігу 

політичних подій, визначаючи їх послідовність і 

кінцевий результат. Зміна урядів і правлячих груп у 

багатьох сучасних країнах відбувається за спільним 

сценарієм реакції громадськості на нелегітимні вибори 

або на несправедливі рішення, чи призначення 

посадовців. Ці явища розкривають фундаментальні 

загрози для будь-якої молодої демократії – розрив між 

елітами і масами, між владною командою і громадян-

ським суспільством. У таких умовах сучасна політична 

наука веде пошук чинників, які можуть забезпечити 

консолідацію демократії під час її нестійкого характеру, 

коли авторитарні практики у владі й суспільстві є досить 

сильними. З одного боку, влада вдається до 

адміністративно-командних методів управління, з 

іншого боку – населення має значні соціальні очікування 

та нахили до соціального утриманства. 

Аналіз публікацій. Проблему суспільного запиту як 

інноваційного імпульсу суспільного розвитку в 

міждисциплінарній перспективі розглядали такі 

вітчизняні дослідники, як Я.Г. Гриньова [3], 

С.С. Дєнєжніков [4], А. Загородня [5], В. Кривоус [6], 

О.О. Олександров [7], Н.М. Оніщенко [8], А.А. Попок та 

О.Г. Діденко [9], О. Саган [10]. У зазначених та інших 

розробках суспільний запит тлумачиться як вагома 

підстава дій держави у розв’язанні першочергових 

проблем розвитку суспільства. Патріотизм у цьому 

контексті виступає чинником модернізації політичних 

вимог, який потребує поглибленого вивчення. 

Метою статті є встановлення значення суспільного 

запиту на патріотизм у суспільствах, які долають шлях 

від поставторитаризму до сталої демократії. Завданням 

статті є визначення потенційні емпіричні прояву 

патріотизму як чиннику демократичної модернізації 

перехідної політичної системи. 

Виклад основного матеріалу. Актуалізація 

політичного патріотизму в сучасній політичній науці 

відбувається в межах спроб формування уявлень про 

специфічні риси українського політичного процесу. 

Особливо це стосується демократизації та політичної 

модернізації після 2013 року. Включення впливу 

патріотизму до ключових державотворчих процесів в 

Україні є особливістю, яка характеризує спроби 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків в рамках 

вітчизняних політичних взаємодій. Особливу 

перспективу розгляду патріотизму становить його 

потенціал як чинника політичної мобілізації. Вона, як 

відомо, виступає необхідною умовою динамізації 

демократичних реформ в Україні. Як стверджують 

Т. Андрущенко та С. Денисюк, «якщо розглядати 

патріотизм як складову політичної мобілізації, то варто, 

насамперед, відзначити, що відсутність упродовж 

багатьох століть української державності далася взнаки 

щодо розуміння патріотизму. Однак в цілому він 

нерозривно пов’язувався із боротьбою громадян за 

незалежність України» [1, с.18].  

Таким чином, усвідомлення важливих завдань 

суспільного розвитку є основою для визначення ролі 

патріотизму у сучасному політичному процесі. 

Методологічним підходом для ідентифікації значення 

патріотизму у функціонуванні вітчизняної політичної 

системи є встановлення патріотичної зумовленості 

функціонування конкретних її елементів. Разом з тим, 

специфічні умови політичного розвитку України 

формують вимоги до найбільш важливих подій та 

процесів. У цьому контексті патріотизм розглядається як 

необхідна умова розв’язання політичних криз та 

подолання ситуації специфічної невизначеності. На 

думку вітчизняних фахівців, «за умов політичної кризи, 

воєнного конфлікту в державі існує потреба у 

підвищенні рівня державницького патріотизму, що 

можливо лише внаслідок прямого впливу громадян на 

владу і безпосередньої участі у прийнятті важливих 

політичних рішень» [1, с.21-22]. Отже, патріотизм 

У статті вивчаються значення суспільного запиту на патріотизм як чинника консолідації перехідних 

демократій, встановлюється роль патріотизму у кризових умовах. Вивчається потенціал патріотизму у 

контексті легітимації демократичних політичних практик та усунення авторитаризму. Вивчаються 

емпіричні прояви функціонування появи суспільного запиту у політичному дискурсі та медіа-сфері, 

визначається значення норм толерантності у співвідношенні із суспільним запитом на патріотизм. 

Акцентована увага на розробці автентичного змістовно-символьного змісту патріотизму, який має 

забезпечити єдність українського суспільства та підтримку функціонування демократичної політичної 

системи. 

Ключові слова: суспільний запит, патріотизм, політичні трансформації, демократичний транзит, 

громадянське суспільство, політична толерантність. 
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виступає мотиваційним чинником посилення бажаної 

політичної поведінки в умовах демократизації.  

Поряд з цим, патріотизм ідентифікується не лише на 

інтуїтивно-гіпотетичному рівні, але й через сукупність 

емпіричних проявів. Одним з таких базових проявів є 

запит у суспільстві на патріотизм, який фіксується 

вітчизняними вченими. Зокрема, філологічні дисципліни 

у період переламних політичних змін фіксують 

зростання нових політичних смислів у мові як засобі 

комунікації. Це є одним з свідчень того, що у суспільстві 

зростає запит на патріотичну зумовленість політичних 

взаємодій у цілому та політичного управління та 

представництва зокрема. Згідно з І. Хомицькою, 

«оскільки ЗМІ реагують на запити суспільства, 

масмедійна мова багата на неологізми, продуктивні 

способи творення яких виявляє лінгвістична 

характеристика» [12, с.160]. Таким чином, комунікація 

виступає зовнішнім проявом глибинних процесів 

видозміни політичної і соціальної структури 

суспільства, які характеризуються сталістю 

демократичних інститутів на сучасному етапі.  

Також орієнтаційного значення набуває посилена 

увага у суспільстві до вільного політичного самовиразу, 

до відстоювання інтересів, просування своїх вимог до 

політичного порядку денного. За умови можливостей 

вільного висловлювання власних політичних уподобань, 

суспільний запит на патріотизм є певною налаштованістю 

та очікуваннями громадян щодо певних дій з боку 

урядових та самоврядних структур. Саме консолідована 

громадська думка, сформована на основі індивідуальних і 

групових позицій, визначає широку заботу й суспільний 

консенсус з певних питань. Як стверджує 

В. Ханстантинов, «прикметною ознакою консолідованої 

демократії виступає усталена парадигма політичного 

мислення і політичної поведінки провідних акторів діяти 

виключно у форматі визначених «правил гри», 

орієнтуватися на відомі і авторитетні для всіх гравців на 

політичному полі норми, вимоги, обмеження» [11, с.48]. 

Таким чином, у суспільстві сталої демократії існує запит 

на стабільність та урегульованість політичної поведінки.  

Запит на певні норми політичної поведінки та реакції 

на дії влади виникає через наявність певної політичної 

традиції і культури. Дотримання цих норм також є 

виявом політичного патріотизму у кожній державі, 

оскільки визначає рівень задоволеності громадян своїм 

становищем і системою, яка забезпечує їх інтереси. Така 

ситуація, як відзначають вітчизняні науковці, 

«випливають як з конституційно-правових підвалин 

суспільно-політичного життя, так і з визнання саме 

демократичних правил гри з боку еліти, політичного 

класу і переважної більшості населення як виключно 

легітимних і безальтернативних у стосунках їх між 

собою і в першу чергу в міжпартійній боротьбі» [11, 

с.48]. Тому запит на патріотизм є явищем очікувань 

реалізації вимог громадян і їх забезпечення у 

функціонуванні політичної системи.  

В умовах політичних трансформацій, коли політико-

інституційні відносини не є усталеними, спостерігається 

явище невиконання запитів суспільства і відсутність умов 

для реалізації інтересів громадян. Подолання явища 

неспроможності інституційної структури політики також 

формує очікування народу від влади дієздатного 

лідерства та важливих політичних рішень. Запит на 

патріотизм, який має особливе значення в кожній новій 

демократії, тим не менш, ґрунтується на прагматичних 

вимогах до політичної структури, які випливають із 

щоденних проблем і потреб громадян. Перелік загроз 

політичній модернізації і демократизації є досить 

стандартним і встановленим вітчизняними і зарубіжними 

науковцями. Йдеться про неконсолідованість демократії, 

авторитарні девіацій, слабкісті й пасивність громадянсь-
кого суспільства, незрілість і неструктурованість партійної 

системи, відсутність незалежних засобів масової 

інформації, поширеність практики політичної корупції, 

використання адміністративного ресурсу, впливу 

неопатрімоніалізму [11, с.49]. Патріотизм у таких умовах 

визначає трансляцію вимог на політичний рівень щодо 

виправлення недоліків функціонування політичної системи.  

Запит на патріотизм трансформується також у запит 

бажаної політичної поведінки в умовах жорстких 

політичних протистоянь. З метою досягнення політичної 

мети, сучасні політичні сили дедалі більше вступають у 

конфліктні відносини, що дезорієнтує виборців, 

ускладнює їх політичний вибір. Тому патріотичні гасла і 

поведінка розглядаються як позитивні не лише у 

консенсусному, але й у конфліктному аспекті.  

Разом з тим, очевидною є спекулятивність багатьох 

політичних позицій, які використовують патріотичну 

політичну риторику. Можливість зближення політичних 

позицій також з’являється через появу у політичному 

дискурсі таких політичних позицій, які свідчать про 

здатність політичних суб’єктів до компромісу та 

укладення угод. Першим кроком до таких вчинків має 

бути визнання політичних опонентів та суперників. В 

Україні такий крок є вкрай необхідним для тих 

політичних сил, які виступають за укріплення 

національної державності, укріплення її територіальної 

цілісності, європейський вектор суспільного розвитку.  

Оцінка суспільством успішності політичної 

діяльності тих чи інших політичних акторів, залежить не 

лише від прямих результатів, але й від іміджевих 

показників і комунікабельності. Визначення та 

досягнення масштабних та амбітних політичних цілей 

можливі лише за умови адекватного розуміння усіма 

учасниками політичного процесу наслідків політики та 

усвідомлення ними політичної відповідальності. 

Відповідальність, як один з проявів політичного 

патріотизму надає громадянам впевненості у заявлених 

політичних програмах і настановах розуміння свого 

майбутнього. Саме на цій основі можливий перехід від 

формальної, або електоральної демократії на новий 

рівень консолідованої, або сталої демократії.  

Утвердження патріотичних уявлень у суспільстві 

пов’язане не лише з прагматичними інтересами 

громадян та їх соціальними потребами. Істотне значення 

має символьно-знакова структура політичного 

світогляду. В Україні лише починаючи з 2014 року 

розпочалося формування інформаційної політики, 

спрямованої на українізацію інформаційного і 

освітнього просторів. У суспільстві споживання існує 

постійний попит на символи, інформаційні стереотипи, 

кліше, та взагалі аспекти медійного порядку денного. 
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Тому необхідною умовою, яка характеризує суспільний 

запит на патріотизм, є смислове наповнення 

компонентів політичного українства у ХХІ столітті, 

посилення їх зв’язку з вітчизняною культурною 

специфікою і політичним розвитком. Б. Галайко та 

А. Зінченко пропонують орієнтовну проблематику 

актуальних українознавчих студій: 1. Суспільно-

політична, соціокультурна проблематика Революція 

гідності: суспільно-історичні передумови, учасники, 

перебіг. Соціальна комунікація та суспільна солідарність 

в українському суспільстві під час Революції гідності. 

Культурні феномени під час Революції гідності» [2, с.11]. 

У такий спосіб культурні та політичні смисли будуть 

зафіксовані у громадській думці і політичному побуті 

країни. Суспільний запит на патріотизм визначає 

політичну потребу у ефективному тлумаченні 

політичної дійсності, надання їй певних патріотичних 

смислів, у зв’язку з цим,є потреба у консолідованій 

державній підтримці українознавчих розвідок та їх 

комунікаційній імплементації у політичній діяльності та 

духовно-культурному розвитку громадян. Б. Галайко та 

А. Зінченко вважають, що «українознавство має стати 

ефективним науково організованим полем комунікації 

експертів, які досліджують, виявляють, виділяють 

новітні тенденції розвитку українського соціуму» [2, 

с.12]. Саме патріотичне тлумачення навколишнього 

світу і громадсько-політичних подій у ньому буде 

формувати певні політичні настанови державницького 

характеру у наступних поколінь. 

Суспільний запит на патріотизм визначає не лише 

духовно-культурні, або смислові та комунікаційні 

потреби суспільства. У сучасній Україні громадськість 

виступає тим середовищем, яке вимагає перебудови в усіх 

суспільних відносинах на засадах національних інтересів 

та на засадах позитивного розвитку держави та 

суспільства. Політичний патріотизм має бути включений 

до інноваційних стратегій розвитку і визначати прийняття 

рішень і спрямування ресурсів щодо вирішення 

магістральних завдань та потреб країни. Саме прагматизм 

патріотизму визначає його успішне політичне майбутнє. 

Я. Гриньова вважає, що «стрімке формування нових і 

розвиток традиційних потреб суспільства спонукує нас до 

пошуку нових моделей нормативного регулювання, яке, у 

свою чергу, не повинно гальмувати його соціально-

економічний розвиток, а навпаки – відповідати його 

сучасним запитам, упорядковувати нові суспільні 

відносини, вказувати на лінії поведінки, які потрібно 

застосовувати в тому чи іншому випадку» [3, с.21]. 

Звідси, патріотизм є базовою фундаментальною 

настановою для будь-яких дій в межах не лише 

політичної, але й соціальної практики.  

Нагальність потреби утвердження національної 

державності та розвитку громадянського суспільства в 

Україні визначає формування такого типу політичної 

поведінки, який би гарантував країни від значних 

немотивованих перетворень, від спроб вплинути на 

політичну свідомість громадян в умовах наявності 

масштабних зовнішніх небезпек та високої ціни 

соціальних реформ та економічних ризиків. Політична 

позиція українських громадян має ґрунтуватися на їх 

стабільній підтримці національної державності та їх 

взаємозв’язку із майбутнім даної держави. За цих умов 

проблема запиту на патріотизм в українському 

суспільстві трансформується на проблему важелів 

неманіпулятивної політичної мобілізації. У цьому 

контексті, існує потреба наявності знакових смислових 

концептів, здатних забезпечити внутрішньосуспільну 

інтеграцію. Як вважають Т. Андрущенко та С. Денисюк, 

«нині існує брак суспільного ідеалу, національної ідеї, які 

здатні об’єднати громадян, сприяти посиленню 

патріотичної складової політичної мобілізації з метою 

побудови цивілізованого розвинутого суспільства» [1, 

с.22]. За умови наявності подібних складових українське 

суспільство швидше б набуло важливих параметрів 

внутрішньої міцності та здатності долати зовнішні 

провокаційні впливи.  

Таким чином, суспільний запит на патріотизм, який 

отримав вираз в період Євромайдану та відсічі 

зовнішньої агресії, на сучасному етапі агрегує проблему 

сталих форм патріотизму, які можуть забезпечити 

послідовність між соціальними генераціями, 

впровадження спільного світогляду, трансляцію 

цінностей та позитивних зразків політичної картини 

світу. Відповідь на цей запит має дати не лише наукова 

спільнота, але діячі культури та мистецтв, політичні 

сили та громадськість у широкому розумінні. 

Висновки. Отже, суспільний запит на патріотизм в 

Україні є складним та багатовимірним явищем у 

контексті політичної мобілізації. Він є одним з провідних 

ознак еволюції демократичної політичної участі та 

політичної поведінки в умовах кризи. Також стає 

зрозумілим значення суспільного запиту на патріотизм у 

функціонуванні сучасних засобів масової інформації. У 

цілому, поняття «суспільного запиту» не є розробленим у 

зарубіжній і вітчизняній політичній науці. Однак, 

попередньо як суспільний запит на патріотизм слід 

розглядати прийнятність програмних цілей та поведінки у 

ситуації політичного вибору, якій сприяють захисту 

національних інтересів і національної державності. Від 

рівня «запитуваності» патріотизму залежить здатність та 

бажання еліт і мас брати участь у державотворчих 

процесах та підтримувати їх. Розкриття змісту і значення 

патріотизму у функціонуванні сталих демократій доводить, 

що патріотизм є прихованою основою конструктивної 

громадянської політичної поведінки та політичної 

культури. Саме патріотизм виступає певним чинником 

запобігання відновленню авторитарних практик влади та 

пасивності мас. Також патріотизм виступає обмежувачем 

радикалізму вимог і насильницького розв’язання криз, які 

шкодять національній державності. Європейський досвід 

політичної консолідації свідчить, що демократія зростає 

не лише на основі розв’язання конфліктів, але й на основі 

формування практик толерантності, і взаємовизнання 

всіма соціальними і політичними групами. Це також 

свідчить про актуальність поширення й інституалізації 

політичного патріотизму в Україні. Також, слід 

акцентувати увагу на розробці власного автентичного 

змістовно-символьного змісту патріотизму, який би 

забезпечував єдність українського суспільства та 

підтримку функціонування демократичної політичної 

системи. Зазначені аспекти є перспективою подальшої 

розробки теми статті. 
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SOCIAL REQUEST FOR PATRIOTISM IN POST-AUTORITARIAN COUNTRIES 

The article examines the significance of the public request for patriotism as a factor in the consolidation of transitional 

democracies, and the role of patriotism in crisis conditions is established. The potential of patriotism in the context of the 

legitimization of democratic political practices and the elimination of authoritarianism is studied. The empirical 

manifestations of the functioning of the emergence of a public inquiry in political discourse and the media sphere are studied, 

the meaning of the norms of tolerance in relation to the public request for patriotism is determined. The emphasis made on 

developing the authentic content-symbolic content of patriotism, which should ensure the unity of Ukrainian society and 

support the functioning of the democratic political system. 

Key words: public inquiry, patriotism, political transformations, democratic transit, civil society, political tolerance. 
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Постановка проблеми. “Гібридна війна” розв’язана 

Російською Федерацією проти України весною 2014 

року, безперечно, має у своїй основі глибоку 

геополітичну складову. Росія спробувала відновити свій 

статус “наддержави” через намагання повернення 

України у власне геополітичне “лоно” [16].  

Можна сміливо констатувати, що жорстка силова 

геополітика знову повернулася у міжнародні відносини 

як засіб вирішення багатьох суперечливих 

міждержавних проблем. Без широкого геополітичного 

аналізу та розуміння даної проблематики неможливо 

напрацювати ефективні інструменти захисту 

національних інтересів та виробити дієву парадигму 

геополітичного протиборства з Російською Федерацією. 

Якісне та глибоке усвідомлення історичних витоків 

сучасного геополітичного положення України 

гарантуватиме можливість здійснення ефективного 

зовнішньополітичного курсу української держави, як 

суто в регіональному так і в широкому глобальному 

змісті. Тому дослідження вказаної проблематики в 

реаліях сьогодення більш ніж актуальне. 

Мета роботи  –  вивчити динаміку розвитку 

вітчизняної та зарубіжної політологічної думки в частині 

геополітичного положення України в історичному і 

сучасному вираженні. 

Виклад основного матеріалу. Геополітичній 

проблематиці, актуальній для України впродовж століть, 

а надто в перші десятиліття ХХ ст., приділяли увагу такі 

визначні українські вчені, як М. Грушевський, 

Д. Донцов, С. Рудницький, Ю. Липа, І. Лисяк-Рудницький 

та ін. Аналіз їхніх праць і програмних документів 

українських політичних партій кінця XIX – початку XX 

ст. дає змогу виявити зв’язок між проблемами 

геополітичного вибору України в минулому та 

сьогоденні. До них можна віднести: 1) пояснення 

відсутності державності зазіханням з боку зовнішніх 

сил; 2) спроби відшукати оптимальні форми між- або 

внутрідержавного зв’язку із сусідніми народами і 

країнами; 3) визначення певного регіону України як 

опорної бази в державотворенні та зовнішній орієнтації; 

4) розробка порівняльної психологічної характеристики 

українського та сусідніх народів з метою доведення їх 

спорідненості або окремішності; 5) врахування у 

геополітичній орієнтації соціального чинника. 

Одним з перших, ще у середині ХХ ст., хто визначив 

сутність проблеми геополітичних орієнтирів і 

зовнішньополітичних орієнтацій України був 

В. Старосольський. Він підкреслив, що у стародавні часи 

вони мали конкретну форму вираження: “Москва чи 
Варшава”, як це було у XVI ст. [15, с.133]. Зараз це вибір – 

“Схід чи Захід”, з Москвою як синонімом Сходу, чи з 

Європою як з синонімом Заходу. 

Варто відзначити ще й таку особливість, як 

надзвичайна різнорідність зовнішньополітичних 

орієнтацій, пропонованих згаданими авторами. У них 

закладена глибока історична традиція, адже українські 

політичні діячі шукали злуки з різними народами-

сусідами з метою здобуття Україною незалежності. 

Визначальним у цьому відношенні були, мабуть, XVIІ – 

перша половина XVIІІ ст., коли, як зауважив Д. Донцов, 

“все ясніше проступаюча провідна лінія польської, як 

також московської політики запанувати над Україною 

робила вже заздалегідь безвиглядними всі спроби 

останньої зберегти свою незалежність в союзі одної з 

цих держав проти другої” [6, C.27]. 

Якісно новими були політико-географічні аспекти 

ідеології створеного наприкінці 1845 – на початку 1846 рр. 

Кирило-Мефодіївського товариства, ядром якого були 

М. Костомаров, М. Гулак, П. Куліш, Т. Шевченко. У 

статуті товариства було визначено його політичний 

ідеал – слов’янську федерацію, однією з чільних 

республік якої повинна стати Україна. Члени товариства 

вважали, що кожен слов’янський народ має утворити 

власну демократичну республіку й об’єднатися у 

федерацію зі спільним парламентом в Києві. Згодом цей 

напрям розробляв І. Франко. В 60–70-их роках ХІХ ст. 

було висунуто ідею автономії України в складі 

федеративної Росії. Саме на такій платформі стояв і 

відомий український політичний діяч М. Драгоманов. 

Утворення українських політичних партій наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст., у програмах яких відображено 

нове бачення політико-географічних реалій і перспектив, 

У статті комплексно проаналізовано розвиток української та зарубіжної політичної науки щодо 

вивчення геополітичного положення України як в історичному так і сучасному контексті. Доведено, що 

якісне розуміння політичними елітами геополітичного статусу держави на пряму впливає на вироблення 

дієвого інструментарію захисту національних інтересів на міжнародній арені. 

Ключові слова: геополітичне положення, зовнішньополітична концепція, міжнародні відносини, 

політологічна думка. 
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стало важливим етапом у формуванні української 

політичної думки. Близькою до попередньої була 

чорноморсько-балканська концепція, яка передбачала 

створення федерації чорноморських і балканських країн. 

Чи ненайпопулярнішою була чорноморсько-

балтійська концепція. До неї схилялися С. Рудницький, 

Ю. Липа та неодноразово звертався М. Грушевський, 

який вважав, що до федерації мають увійти, принаймні, 

Україна, Білорусь, Литва, між якими не було серйозних 

конфліктів [5, C.37]. С. Рудницький залучав сюди ще й 

Фінляндію, Естонію, Латвію [13, C.402]. 

С. Рудницький детально зупиняється на огляді 

українських історичних регіонів, аналізі геополітичних 

факторів, розкриває своє бачення політичного ладу 

України, пріоритетність національного принципу 

формування держав нової Європи, він обґрунтовує ідею 

Балтійсько-Понтійської федерації. Український учений-

геополітик ще у 20-х роках минулого століття 

прогнозував: те, що вислідом Першої світової війни не 

стало створення самостійної Української держави, 

спричинить згодом нову світову війну. Опісля, 

володіння Україною дало змогу СРСР чинити тиск на 

Балкани й на Східну Європу, і таким чином залишитися 

могутньою державою впродовж свого існування. 

Водночас С. Рудницький у геополітичному положенні 

України виокремлював близькосхідний аспект. Він 

стверджував, що Україна є однією із “ключових точок” 

Близького Сходу, оскільки вона розташована у 

“Північному запіллі Чорного моря”, яке є найкоротшим 

шляхом для експансії великих держав Європи в одному 

випадку на Балкани, а в іншому – на Закавказзя, Іран, 

Азію. “Вплив центрально-азіатського сусідства на 

історичний рух був, – на думку С. Рудницького, – поміж 

усіма політико-географічними впливами для території й 

народу України, безумовно, найсильнішим” [13, C.169]. 

Відтак, погляди С. Рудницього узгоджуються з 

геополітичними ідеями Х. Маккіндера. 

Новим етапом у формуванні української геополітичної 

думки стали праці Ю. Липи “Українська раса”, 

“Призначення України”, “Чорноморська доктрина”, 

“Розподіл Росії”. Геополітичні концепціїї Ю. Липи – це 

моделі активного включення України в європейську 

політику, утвердження її як суб’єкта світових 

міжнародних відносин. Стратегічного значення Ю. Липа 
надавав чорноморсько-балтійському вектору, підкреслюючи, 

що “вісь Південь–Північ є віссю українських земель. Як в 

епоху античну і київську, так і в епоху козацтва ця вісь 

залишається і в подальшому. Слід додати, що Ю. Липа – 

автор найбільш цілісної геополітичної концепції 

україноцентризму – “Чорноморської доктрини” [9]. 

Досить вагоме місце в українській політичній 

історіографії посів західноєвропейський вектор. 

Своєрідний “поміркований європеїзм” пропагував 

М. Драгоманов, який, обґрунтовуючи необхідність 

зв’язку України із Західною Європою, як джерелом 

прогресу, зазначав, що історичний процес у Росії (до 

складу якої на той час входила більша частина України) 

має пройти такий самий політичний шлях, як і в країнах 

Західної Європи [7, C.231]. 

Слід віддати належне концепції “рівноваги” між 

Заходом і Сходом, яку теоретично сформулював 

І. Лисяк-Рудницький. Він вважав, що східні і західні 

впливи взаємно доповнюючи один одного 

спостерігалися на всіх етапах української історії і навіть 

стали невід’ємним елементом життя країни. При цьому 

тривале переважання одного з цих впливів лише 

деструктивно впливало на Україну, яка за етносом та 

естетичним світосприйманням належить до Сходу, а за 

політичною та соціальною структурою  –  до 

європейського світу. У цьому полягає синтез України 

між Сходом і Заходом, де вона об’єднує дві традиції, є 

членом обох культур [10, 11]. 

Серед досліджень закордонних теоретиків 

геополітики, найбільше значення для розуміння місця та 

значення геополітичного положення нашої держави в 

загальній геополітичній картині світу мають твори 

Х. Маккіндера, К. Хаусхофера, П.В. де ля Бланша тощо. 

Найвагомішим є внесок у розвиток науки 

геополітики англійського вченого Х. Маккіндера (1861–

1947). У своїй доповіді “Географічна вісь історії”, яку 

він виголосив у 1904 р. у Королівському географічному 

клубі в Лондоні, він вперше висунув завершену, цілісну 

геополітичну концепцію. Найголовнішим законом 

геополітики Х. Маккіндер вважав геополітичний дуалізм, 

тобто боротьбу морської і сухопутної стихій [20]. 

Особливої уваги заслуговує запропонована система 

геополітичного районування, згідно з якою для 

сухопутної держави найвигіднішим є серединне, 

центральне положення відносно решти материка (світу). 

Із планетарної точки зору в центрі знаходиться Євразія, 

а в центрі Євразії,  “Серце Землі” (Хартленд),  

найбільш сприятливий плацдарм для контролю над 

світом. “Хартленд” – ключова територія у межах 

Світового острова (Азія + Європа + Африка). Навколо 

“Хартленда” концентричними півколами розміщені 

“Внутрішній” та “Зовнішній півмісяці”. “Зовнішній 

півмісяць” є форпостом морської цивілізації 

“Внутрішній” – відповідно, сухопутної. Окрім того, 

“Внутрішній півмісяць” є зоною тиску між сухопутною 

та морською цивілізаціями. Х. Маккіндер вважав, що 

“Внутрішній півмісяць” – найбільш сприятлива зона для 

розвитку людської цивілізації [20]. 

Отже, за Х. Маккіндером, Чорне море, Балтика (Балто-

Чорноморська дуга), Середній та Нижній Дунай 

(здебільшого територія сучасної України) становлять 

стратегічне поле для світового панування. Виходячи з 

цього, вчений проголошує свою знамениту формулу 

геополітичного світового панування: “Той, хто контролює 

Східну Європу, домінує над “Хартлендом”; той, хто 

домінує над “Хартлендом”, домінує над “Світовим 

островом”; той, хто править “Світовим островом” – панує 

над світом”. Доречно зауважити, що автор теорії 

“Хартленда” відзначив необхідність існування 

“Серединного пояса” держав між Гданськом і 

Константинополем, який би розділяв німецький і 

російський експансіонізми, бо саме через Східну Європу 

Х. Маккіндер проводить “геостратегічну вісь історії” [20]. 

Наукову цінність мають геополітичні погляди та ідеї 

французького вченого П. Відаля де ля Бланша (1845–

1918), який відкоригував жорсткий детермінізм, що 

знайшло вираження у формі поняття геополітичного 

“посибілізму”. Вчений стверджував, що географічний 
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фактор безумовно впливає на долі тих чи інших народів, 

але визначальна роль все ж таки належить людині, яка 
здатна ухвалювати рішення [21]. Така ревізія жорсткого 

детермінізму сприяла розвитку геополітики як науки, що 

мало свої позитивні наслідки для України, оскільки її 
геополітичне положення, з точки зору жорсткого 

детермінізму, має характер геополітичної приреченості на 

тлі геополітичних амбіцій Росії тощо. 
Інтерес викликають роботи німецького вченого 

К. Хаусхофера (1869–1946), який є автором геополітичної 
концепції “континенталізму”. Саме К. Хаусхофер, як і 

Х. Маккіндер, східноєвропейські (українські) терени 

розглядає, як зону стратегічної домінації [18, 19]. 
Серед російських учених, що займалися розробкою 

геополітичних проблем, слід відзначити П. Савіцького [14] 

та “євразійство” загалом, роботи Г. Гаджиєва [3], 
Н. Нартова [12], В. Колосова [8] та інші, однак практична 

більшість з них є модифікацією та доповненням ідеї 
російського “євразійства” і певного геополітичного 

“месіанства” Росії як великої світової держави, в яких 

Україні відводиться роль або “буферної” союзницько-
сателітної держави або пропонується реінтеграція в 

“великоросійське” лоно. На цих поглядах і відбулася 
російська інтервенція в Україну весною 2014 року [17].  

У світовій геополітичній науці проблемою сучасного 

геополітичного становища України цікавляться 
американські вчені С. Гантінгтон (Хантінгтон) [4] та 

З. Бжезінський [1, 2]. 

Розвиток стосунків між державами (блоками, союзами) 
С. Гантінгтон зводить до протистояння між ними за 

цивілізаційними (культурними) ознаками, і вважає, що 
конфронтації ХХІ ст. це конфронтації, в першу чергу, між 

різними людськими цивілізаціями [4]. 

З точки зору С. Гантінгтона, геополітичне положення 
України де термінується, насамперед, зовнішніми 

чинниками, а саме  боротьбою за незалежність. У різні 
історичні періоди Україна мала незалежність, і все ж 

більшу частину новітньої епохи залишалася складовою 
політичного утворення під керівництвом Москви. Таким 

чином Україна позначена роздвоєністю і є, на думку 

вченого, носієм двох окремих субкультур. Лінія 
цивілізаційного розлому між Заходом та православ’ям 

(Росією) проходить саме через її осердя [4, C.371-375]. На 
наш погляд, достатньо системний сценарій геополітичного 

майбутнього України С. Гантінгтона враховує не всі 

геополітичні чинники, які впливають на геополітичний 
вибір України, особливо після ров’язання Російською 

Федерацією так званої “гібридної війни”, яка суттєво 

вплинула на сучасне геополітичне положення України [16]. 
Погляди З. Бжезінського цікаві, насамперед, з точки 

зору комплексності та цілісності розуміння ієрархії держав 
у період після завершення “холодної війни”. Автор 

критично переосмислює роль і місце США як світового 

гегемона, разом з тим залишаючи за США чільне місце на 
планеті. Позиція З. Бжезінського стосовно України, 

порівняно з викладками С. Гантінгтона, є значно 

оптимістичнішою. 
На думку вченого, незалежність України є подією 

великого міжнародного значення. Спочатку цього належно 
не оцінювали, особливо на Заході і, зокрема, у США. Якщо 

нинішні основні політичні, економічні та військові 

тенденції збережуться впродовж наступних 25–30 років з 
урахуванням зростаючої ізоляції Росії, то глобальна 

ієрархія сили буде такою: на її вершині будуть, як і нині, 

США, за ними − Європейський Союз, до складу якого на 

той час можливо входитимуть і Туреччина, й Україна. 
Третім за впливовістю буде Китай, четвертою − Японія, 

п’ятою – Індія тощо [2, C.70-73]. 

Об’єднана Європа залишатиметься в основному 
соціально-економічним утворенням, зберігаючи політичну 

розпорошеність та зверненість на саму себе без чіткого 

стратегічного бачення ширшого світу, без політичної волі 
та військових засобів для того, щоб реально впливати на 

події в світі і разом із США визначати спільні стратегічні 
цілі. У такому контексті очевидною є потреба тіснішого 

зв’язку між Америкою і розширеною Європою. Власне 

кажучи, Америці слід сприяти подальшому розширенню і 
Європейського Союзу, і НАТО (особливо в контексті 

сучасної агресивної політики Кремля). Політична географія 

та геостратегія не є статичними. Вони розвиваються, і 
недавнє розширення обох згаданих організацій ставить на 

порядок денний вирішення питання про майбутній статус 
України, Туреччини і нових незалежних держав 

Кавказького регіону. 

Євроатлантичній спільноті саме час зосередитися на 
виробленні стратегічного плану третього етапу розширен-

ня. На першому етапі, який можна назвати “варшавським”, 
НАТО поширилося на частину центральної Європи 

включно з безпосередньою сусідкою України  Польщею. 
Другий етап, який можна назвати “вільнюським”, мав своїм 

наслідком входження решти центральної Європи як до 

НАТО, так і до ЄС. Наступний етап, на думку 
З. Бжезінського, слід назвати “київським”, адже він має 

продовжити розширення далі на Схід [2, C.70-73]. 
Сприяти наближенню такого майбутнього покликані 

план дій щодо членства України в НАТО. “У цьому на Заході 

маємо зважати на досягнення України, але не маємо забувати 
і про невдачі та помилки”, − вважає З. Бжезінський. Українці 

самі повинні послідовно зміцнювати справжню 

конституційну державу, в якій не буде місця конституційним 
маніпуляціям. Українці також мають зміцнювати 

громадянське суспільство, ґрунтоване на глибокому 
усвідомленні давніх українських традицій, які зробили Київ 

одним з європейських культурних і релігійних центрів” [2, 

C.70-73]. 
Висновок. Отже, вітчизняна геополітична думка має 

чимало концептуальних розробок і ідей учених зі світовим 
ім’ям у цій галузі, однак, через втрату державного 

суверенітету за часів Радянського Союзу, розвиток 

української геополітичної думки практично 
унеможливлювався. Становлення незалежності Української 

держави та чергове протиборство з Росією зумовлює гостру 

необхідність геополітичних досліджень, які б базувалися на 
сучасних теоретико-методологічних засадах. Враховуючи та 

аналізуючи особливості сучасної міжнародної системи, 
досліджуючи геополітичне положення України, вони 

сприяли б реалізації пріоритетних напрямків української 

зовнішньої політики та виробленню дієвих інструментів у 
протистоянні з новітніми імперськими амбіціями Кремля. 

Звичайно, дати оцінку загальному геополітичному 

положенню України намагаються багато науковців і 
роблять це як в руслі загальної політології так і в 

спеціалізованих тематичних дослідженнях, однак можна 
стверджувати, що українська геополітична школа щойно 

зароджується й українським науковцям, політикам, 

службовцям, військовим діячам доведеться розв’язувати 
багато теоретичних і прикладних завдань геополітичного 

вибору України. 
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Постановка проблеми. Прагматизм, як 

методологічна установка та ідеологічно-моральна 

орієнтація, ґрунтується на множинності змістів 

феноменів (плюралізм, а у політиці він враховує 

ірраціональну складову політичної свідомості, що 

впливає на соціально-політичне життя українського 

суспільства, ось чому одним із сучасних способів 

розгляду політичних подій є системний аналіз, а на 

раціональному рівні створюються альтернативні моделі, 

що дозволяють вирішити політичні протиріччя та 

являють собою шлях рішення проблем, які завдяки 

розвитку теорії прагматизму сприяють реалізації 

програми, суб’єктом якої є модель, яка реалізується на 

практиці. Отже, мета статті – показати, що в політиці 

прагматизм є адекватною ідеологічною установкою, а 

для досягнення позитивних результатів проробляється 

проблема та висуваються реальні шляхи її рішення, 

здійснюється підготовка до реалізації ідеї. 

Виклад основного матеріалу. Обмеженістю 

прагматизму в соціально-політичному житті держави, її 

політиці можна вважати протиріччя між  приватним  і 

загальним результатом дії. Миттєвий успіх призводить 

до протилежних наслідків у загальному соціально-

політичному житті українського суспільства. Тому 

прагматизм краще доповнювати ідеологічними 

установками, у яких це протиріччя дозволяється. Можна 

також визнати, що в соціально-політичному житті 

прагматизм придушується утопічністю, а жодна 

обіцянка уряду за час реформ відносно населення 

виконана не була. Прагматизм в Україні носить тіньовий 

характер. 

Основні філософські теорії прагматизму були 

закладені в 70-х роках ХIХ ст. американським 

філософом Ч. Пірсом, але прагматизм виник на початку 

ХХ ст. Ідеї й теорії тлумачаться в прагматизмі як 

«інструменти», а тому Дж. Дьюї назвав прагматизм 

«інструментом», який служить знаряддям для успішного 

дозволу напружених ситуацій. Так, Дьюї писав: «Якщо 

ідеї, значення, поняття, подання, теорії системи діють як 

знаряддя активної перебудови даного середовища, 

усуненню яких-небудь конкретних труднощів або 

неприємностей…вони заслуговують довіри». На думку 

Дьюї, люди повинні зв’язувати «свої ідеї цінностей із 

практичною діяльністю, замість того, щоб зв’язувати 

останні з пізнанням чогось поза людиною». Ідеї – це 

формулювання не того, що існує або існувало, а 

формулювання дій, які повинні бути виконані». Ці 

висловлювання чітко підкреслюють, що ідеї й поняття 

не є відбиттям дійсності, в являють собою як би 

директиви діяти певним чином. Дьюї вважав 

неможливим суспільне передбачення. «Ми діємо – і це  

все»[1, c.183]. 

Таким чином, прагматизм звів у філософський 

принцип відмову від теорії – на користь дії. Наукова 

теорія розумілася винятково як апарат для «правил дії», а 

не як знання про навколишній світ. Сама наука 

розглядалася як високо спеціалізована форма практики, 

що виражається у винаході техніки для ефективного 

ведення справ. Критикуючи всяку «метафізику» і 

правильно вловивши практичний характер пізнання, 

прагматизм, однак, абсолютизував його. Насправді 

прагматизм спекулює поняттями «істина» і «практика» [2, 

c.182]. 

Що стосується практики, то вона розуміється в 

прагматизмі не як суспільна, а як вузько особиста 

практика поводження, дій і прагнень індивідуума. 

Прагматик С. Хук визначає практику як «людську 

діяльність, що здійснює можливість, засновану на 

структурі ситуації». У прагматиків немає зв’язку з 

науковою теорією – «чиста практика» зводиться до 

«успіху». По суті справи, прагматисти зводять роль 

практики до рівня уміння швидко діяти; як твердять 

науковці, люди оцінюються по ознаці того, що вони 

роблять, чим по тому, що вони собою представляють. 

Теорія прагматизму, його ідеї отримали  широке 

поширення завдяки тому, що вони виявилися повністю 

співзвучними умонастрою людей з їх слабкою 

філософською культурою, нелюбов’ю до абстракцій, з їх 

гіпертрофованим практицизмом та культом успіху. 

Обвинувативши всю колишню філософію у відриві від 

життя, абстрактності, поставивши в центр висунуту У. 

Джемсом моральну заповідь: «робити те, що 

окупається», – прагматизм оголосив програму 

«реконструкції філософії». Так, Дж. Дьюї назвав один зі 

своїх здобутків. Він вважав свій напрям не 

філософською системою, а сукупністю методів, 

«інструментів», прийомів, що показують, як краще 

прожити індивідууму в його «боротьбі за існування»[4, 

c.139]. 

Впливаючи на соціально-політичне життя 

українського суспільства, прагматики стверджували, що 

«реальність», «об’єкт» – це двозначні слова, а краще 

користуватися більше прийнятим терміном «науковий 

матеріал». 

Підкреслимо, що пізнання розглядається 

прагматистами як спроба вирішити певну проблему в 

конкретній ситуації, людина сама по собі створює об’єкт 

пізнання. Для Дьюї об’єкт пізнання є не реальним 

В статті розглядається прагматизм (грец. – pragma – справа, дія) як ідеологічна установка на реалізацію 

соціально-політичних цінностей на практичних успіх і позитивний результат. 

Ключові слова: прагматизм, позитивізм, політика, пізнання, теорія. 
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зовнішнім об’єктом, а наслідком «цілеспрямованих дій» 

та впливу на соціально-політичне життя України. Він 

правий у тім, що пізнання здійснюється завдяки певним 

діям, воно зводиться до дії, а дія ототожнюється з 

пізнанням; при цьому дія губить свою об’єктивну 

природу, а пізнання – свою характеристику відбиття, 

відтворення об’єктивної дійсності [7, c.520]. 

Оскільки прагматизм усуває питання про 

відповідність наших подань реальності – він виступає як 

різновид позитивізму. Джемс і Шиллер вважали, що 

єдина відома нам реальність – реальність для нас, яка 

значною мірою впливає на соціально-політичне життя 

нашої країни. Шиллер заявляв, що реальність є те, що ми 

з її робимо. 

Відповідно до прагматизму, світ поза людиною – це 

безформна маса, а структуру світу надає людина своїми 

діями. Недарма Дьюї називав прагматизм «ідеалізмом 

дії», а також «натуралізмом». Отже, питання про 

відношення мислення до буття для прагматистів 

вирішується так само, які для інших суб’єктивних 

ідеалістів – буття розчиняється ними впізнанні. 

Прагматизм як теорія заперечує об’єктивну необхідність 

і закономірність, яка збагнення б та не була єдність світу 

і вважає, що оскільки в реальності все відбувається 

випадково, то неможливо яке-небудь теоретичне 

збагнення світу. 

Теорію прагматизму науковці тлумачать як 

відповідність істини думці дії, вважаючи її науковою в 

тому випадку, коли вона являє собою корисну робочу 

гіпотезу. Ч. Пірс твердив, що істина складається в 

майбутній корисності для наших цілей. Як тільки істина 

перестає «працювати» на нас, вона перестає бути 

істиною. Науковці-прагматики заперечують об’єктивність 

істини а, отже, наукові теорії. Критерієм істини є 

«користь» або зручність, вони називають істиною все те, 

що приводить до індивідуального успіху, зовсім не 

піклуючись про те, чи відповідає це чому-небудь у 

дійсності або не відповідає. «Наш обов’язок шукати 

істину, - писав Джемс, - є частиною нашого загального 

обов’язку робити те, що вигідно»[3, c.141]. 

Західна література стверджує, що прагматизм 

щонайкраще виразив « ідеал американізму». Так, історик 

філософії Г. Шнейдер підкреслює вплив прагматизму на 

американських «практичних політиків», які сприяють 

впливу теорії прагматизму на економічне, соціальне та 

політичне життя України. Видатний англійський 

філософ Б. Рассел називав прагматизм «філософією 

сили», пов’язаної з «століттям індустріалізму». 

Прагматисти стверджують, що «мир пластичний», він 

охоче переносить «насильство» і приймає ту форму, що 

ми надаємо йому відповідно до наших намірів. 

Висновки. Історію суспільства теорія прагматизму 

розглядає як потік випадкових еволюційних подій, в 

якому немає ніякої єдності й закономірностей, крім 

тимчасової повсякденності. Так, Дьюї говорив, що 

кожна подія визначається безліччю «факторів», які 

неможливо врахувати. У світі завжди були й будуть 

групи багатих і бідних, що процвітають й навпаки, 

керівники – «обрані індивідууми», «еліта»  і робітники, 

що виконують вказівки еліти [6, c.128]. 

Якщо в 30-40 рр. ХХ ст. прагматизм, як істинно 

американський продукт думки, асоціювався з самою 

суттю «американського духу», то після Другої світової 

війни теорія прагматизму перестала бути «останньою 

модою» у США. 

Однак, після смерті Дж. Дьюї вплив теорії 

прагматизму на соціально-політичне життя взагалі став 

помітно падати, він був розкритикований представниками 

інших ідеалістичних і матеріалістичних шкіл за 

відсутність «належної наукової точності», за педагогічні 

доктрини. 

Отже, протягом політичної епохи незалежності 

відбулося творіння морального простору суспільства, що 

є цілком прагматичним завданням всього нашого 

суспільства, на що вказував Ф. Хайєк [7, c.21,152-153]. 
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Постановка проблеми. Останні десятиліття, без 

сумнівів, можна вважати епохою бурхливої, 

гіперактивної інформаційної революції. Сьогодні світ 

переживає формування глобального інформаційного 

простору, це своєрідний перехід від постіндустріального 

суспільства до суспільства інформаційного, або ж, – за 

висловом американського науковця О. Тоффлера, – 

суспільства «Третьої Хвилі».  

Мета роботи – на основі опрацьованих джерел та 

літератури з даної проблематики репрезентувати 

ефективність явища віртуальної дипломатії, розкрити 

теоретичні аспекти віртуальної дипломатії. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційний вибух 

сьогодення, зумовлений, насамперед, стрімким 

розвитком інформаційних технологій, передусім 

всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет, яка, в свою 

чергу, відіграла провідну роль у формуванні 

інформаційного суспільства, а також зумовила 

радикальні зміни в усіх сферах життя людства. Це дає 

підстави стверджувати, що інформаційний сегмент стає 

дедалі важливішим та необхідним у формуванні 

повноцінного інформаційнорозвинутого суспільства в 

цілому, а також у діяльності різноманітних політичних 

інститутів, зокрема зовнішньополітичних відомств.  

На сьогоднішній день до проблематики віртуальної 

дипломатії звертаються різні дослідники. В зарубіжній 

науковій літературі дослідженню цієї теми присвячені 

праці Дж. Ная, Дж. Купера, Б. Фултона, Е. Гільбоа, 

О. Грейч, С. Куліка та ін., у вітчизняній – Н. Бєлоусова, 

О. Боклан, В. Вербицької, О. Зернецької, О. Нечета, 

Н. Піпченко, В. Терещука, О. Флюра та деяких інших.  

Віртуальна дипломатія є порівняно новим явищем у 

сфері міжнародних відносин. Саме тому існує потреба у 

виявленні аспектів, законів та закономірностей, у 

розробленні методів ефективної реалізації даної 

технології.  

Наразі дефініція поняття «віртуальна дипломатія» 

розглядається у двох векторах: у найширшому розумінні – 

означає таку форму дипломатії, яка асоціюється з 

появою глобальних комунікаційно-інформаційних 

мереж; у вузькому сенсі – «віртуальна дипломатія» 

охоплює такі аспекти як прийняття рішень, координація, 

комунікація та практика міжнародних відносин, що 

здійснюються за допомогою інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

Тобто, віртуальна дипломатія – це такий різновид 

дипломатичної діяльності держави, який спрямований на 

створення позитивного іміджу країни, представлення її 

національних інтересів та роз’яснення цілей й основних 

завдань зовнішньої політики країни, а також формування 

бажаної світової громадської думки, міжнародного 

авторитету. Віртуальна дипломатія забезпечує 

просування національних цінностей, стратегічних 

інтересів (економічних, фінансових, політичних, 

військових) суб’єктів міжнародних відносин [1, с.139]. 

Завдяки віртуальній дипломатії на сьогоднішній день 

можливо вирішити наступні завдання:  

1. Технічне забезпечення дипломатичної діяльності: 

технічне забезпечення перемовин; інформаційне 

забезпечення дипломатів; координація діяльності 

дипломатичних представництв та їх працівників; 

забезпечення екстреного зв’язку в надзвичайних 

ситуаціях; здійснення консульської діяльності (зокрема 

надання довідкової інформації з питань законодавства, 

безпеки тощо, взаємодія з громадянами своєї та інших 

держав з питань оформлення документів).  

2. Освітня діяльність: акумулювання кращих знань і 

досвіду, їх оптимальне поширення; освіта майбутніх 

дипломатів та підвищення їхнього освітньо-

кваліфікаційного рівня; пошук та залучення нових 

кадрів, у тому числі волонтерів (краудсорсинг).  

3. Здійснення публічної дипломатії: збір інформації 

та моніторинг громадської думки; підтримання зв’язків з 

громадськістю з метою формування громадської думки; 

заохочення розвитку дружніх відносин між країнами на 

всіх рівнях за допомогою створення низки тематичних 

веб-ресурсів (у тому числі і в соціальних мережах) та 

реклами в мережі Internet; реагування та запобігання 

випадків антипропаганди та дезінформації [3, с.144-145]. 

Термінологічним полем віртуальної дипломатії є:  

– мережева дипломатія (США);  

– цифрова дипломатія (ФРН, Франція); 
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– кібердипломатія (Канада);  

– електронна дипломатія (Великобританія).  

Підґрунтям віртуальної дипломатії є так звана 

мережева політика:  

– Real Politic – політика урядових і не урядових 

організацій, які забезпечують міжнародне співробіт-

ництво у всіх сферах життєдіяльності світової спільноти.  

– Kiber Politic  –  сфера кіберпростору у якій 

головними акторами є неофіційні актори міжнародних 

відносин.  

– NOO Politic  –  ноосферна політика у якій 

підкреслюється вплив м’якої влади на ідеологію та 

цінності суспільства [5, с.83-84]. 

Дослідниця В.В. Вербицька виокремлює такі ключові 

функції віртуальної дипломатії: 

1. Організаційно-технологічна  –  організація та 

технічна підтримка діяльності дипломатичних 

представництв та їх працівників; координація діяльності 

державних представників відповідно до державних 

інтересів. 

2. Інформаційна – надання актуальної інформації 

щодо подій в країні перебування, оперативне 

інформування працівників дипломатичної служби та 

громадян, що перебувають за кордоном. 

3. Комунікаційна – забезпечує підтримку зв’язку на 

всіх рівнях міжнародної взаємодії. 

4. Діагностична – відстеження громадської думки та 

настроїв населення за кордоном, виявлення потенційних 

можливостей та загроз. 

5. Ідеологічна – вплив на громадську думку за 

кордоном, створення позитивного іміджу держави та її 

лідера для подальшого розвитку взаємовигідних 

відносин на всіх рівнях.  

6. Пізнавально-просвітницька – акумулювання знань 

та поширення їх серед майбутніх дипломатів, мігрантів. 

7. Представницька – представництво акредитованої 

держави в країні перебування (виконується повністю за 

умови відсутності фізичних дипломатичних 

представництв чи частково за їх наявності) [2, с.35-36]. 

Важливим є те, що віртуальна дипломатія дозволяє 

нам забезпечити переваги для країни на міжнародному 

рівні, а саме створення атмосфери довіри; забезпечення 

безпеки й сприяння побудові ідеологічного, дружнього 

світу. Інструменти віртуальної дипломатії дають змогу 

попереджати кризові ситуації й вирішувати спірні 

проблеми, зміцнювати довіру до держави, створювати 

альянси для протистояння з недемократичними 

режимами, порушниками прав і свобод людини. Її 

можна використовувати для захисту власних 

економічних інтересів через вплив на політичних і 

економічних лідерів при прийнятті ними рішень про 

норми й методи регулювання внутрішнього або 

світового економічного простору. Дана технологія є 

потужним засобом поширення ідеологічного впливу 

через пропаганду політичної культури.  

Реалізація віртуальної дипломатії здійснюється в 

країнах на різних рівнях розвитку громадянського 

суспільства. Важливою роллю даної технології є 

створення «палітри фарб про державу», досягнення 

цього аспекту вимагає чималих зусиль, а саме створення 

іміджу та репутації на міжнародному рівні, адже з 

огляду на різноманітні нюанси, може бути поширена 

репутація або позитивна, або негативна. Кожна держава 

сама визначає свої політичні пріоритети, які дозволять її 

позиціонувати в світі, реалізовуючи доктрину чи 

інтереси. 

Під час реалізації технології віртуальної дипломатії 

акцент робиться не лише на внутрішню політику, а й на 

зовнішню. Її вплив реалізовується політичною 

діяльністю, яка виражається, як: зовнішнє політичне 

середовище (для просування національних інтересів); 

населення (для зміцнення єдності суспільства); бізнес 

всередині країни (для експорту); зовнішній бізнес (для 

інвестицій) і багато інших (соціальні інститути, престиж 

у міжнародних організаціях). 

В.В. Вербицька, з огляду на цільові аудиторії в 

стратегії формування бренду країни умовно поділяє на 

дві великі групи: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх 

цільових груп відносяться: 

1. населення;  

2. урядовці та політики;  

3. вітчизняні виробники (бізнес).  

До зовнішніх цільових груп відносяться:  

1. представники діаспори; 

2. ЗМІ;  

3. інвестори; 

4. впливові політичні діячі [3, с.145].  

У рамках реалізації віртуальної дипломатії 

пріоритетними є зовнішні цільові групи. Незважаючи на 

всеосяжність простору Інтернет та широке 

розповсюдження соціальних мереж, що дає можливість 

здійснювати комунікацію фактично з необмеженою 

кількістю представників закордонної аудиторії, зовнішні 

цільові групи виступають як певні посередники між 

державою та широким світовим загалом.  

Діаспори можуть мати значний вплив як на 

формування громадської думки жителів іншої держави, 

так і взагалі на здійснювану в цій державі політику в 

інтересах країни з якої вони родом. Як зазначає 

Н. Весткотт Internet дозволяє розрізненим спільнотам 

стати гравцями в національній та міжнародній політиці. 

Ряд країн, що розвиваються, таких як Гана, розглядають 

можливість надання права голосу для експатріантів, що 

часто проживають у великих виборчих округах. 

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі під час 

своєї президентської кампанії звертався в тому числі й 

до представників французької діаспори у Великобританії 

(як особисто, так і на своєму офіційному веб-ресурсі). 

Китайський про-демократичний рух активно присутній в 

Інтернеті, незважаючи на всі зусилля, що робляться з 

боку китайського уряду, щоб обмежити й навіть 

блокувати цю присутність. Більше того, Internet 

підсилює активну роль, яку діаспори вже грають у 

зовнішній політиці країни. Наприклад, особливо 

енергійно захищає інтереси своєї країни вірменська 

діаспора [1, с.140-141].  

Завдяки блогам можна відстежувати громадську 

думку іншої держави, а також доносити до закордонної 

громадськості необхідні ідеї та роз’яснювати їх за 

допомогою взаємодії та співпраці з активними 

блогерами приймаючої країни, так званими лідерами 

думок (як, наприклад, це роблять в США, залучаючи 
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впливових Internet-користувачів з Близького Сходу та 

Північної Африки). До того ж, на відміну від офіційних 

ЗМІ, в блогосфері фактично відсутня цензура (хоча в 

деяких країнах ведуться спроби її ввести). За допомогою 

мережі Internet стало можливим не лише спілкування 

між людьми всього (чи, принаймні, більшої частини) 

світу, але й певна альтернативна структуризація світової 

спільноти, в якій ключовим фактором є не географічне 

місцезнаходження, а спільні погляди та ідеї.  

Першими прообразами віртуальних спільнот стали 

чати й форуми, але своєї значимості та розвитку вони 

набули завдяки появі соціальних мереж. «Так звані 

«network-community», тобто мережні спільноти 

включають представників різних груп за інтересами – як 

традиційних (вчених, лікарів, літераторів, туристів, 

домогосподарок), так і нових, появу яких викликав 

розвиток кіберкомунікативних мереж» [4, с.120]. В той 

же час досить важливим є те, що «віртуальні 

співтовариства швидко формуються і швидко 

розпадаються. Взаємодії у віртуальних спільнотах 

умовні, символічні, безособові, анонімні, інтерактивні і 

географічно не закріплені». Досить популярними серед 

безлічі віртуальних спільнот є суспільно-політичні 

об’єднання. Такі об’єднання висловлюють певну 

політичну ідеологію, погляди, які прагнуть поширити, 

шукають однодумців і прихильників, обмінюються 

інформацією, планують політичні акції, мітинги, 

протести. Наочним прикладом того, як Internet-простір 

став основою для створення суспільно-політичних 

об’єднань стали події, які отримали назву «арабська 

весна». У Тунісі 17 грудня 2010 р. було здійснено 

публічне самоспалення молодого тунісця в знак 

протесту існуючому політичному режиму. Цей інцидент 

вразив світову громадськість і поклав початок 

революції. Дана акція послужила поштовхом до появи 

суспільно-політичних рухів у мережі Internet, в складі 

яких були тисячі жителів Алжиру, Єгипту, Саудівської 

Аравії, Сирії, Іраку та інших країн Північної Африки і 

Близького Сходу. У ході протестів ці суспільно-

політичні об’єднання використовували мережеві медіа 

для комунікації й організації страйків, демонстрацій, 

мітингів і маніфестацій. Усі ці події спричинили 

незворотні політичні процеси, за підсумками яких були 

змінені політичні режими одразу в декількох країнах 

Сходу. «Арабська весна» продемонструвала, що Internet 

не просто послужив майданчиком для створення 

суспільно-політичних рухів, але й засобом, що дозволяє 

впливати на політичну дійсність [3, с.146]. 

Впливові політичні еліти і закордонні ЗМІ 

становлять важливі цільові аудиторії при здійсненні 

віртуальної дипломатії. Варто відзначити при цьому, що 

якщо в роботі з внутрішніми цільовими аудиторіями 

вітчизняні засоби інформації в процесі формування 

бренду країни виступають у якості комунікаційних 

каналів, то в роботі з зовнішньою групою цільових 

аудиторій вони вже являють собою окремий об’єкт 

комунікаційного впливу, оскільки, на рівні із 

впливовими закордонними діячами, є певними 

посередниками між державою і широким світовим 

загалом [3, с.146]. 

Виходячи з цього, відбувається зміна роботи 

Міністерства закордонних справ та дипломатичних 

представництв за кордоном. Зокрема, в квітні 1997 року 

на конференції «Віртуальна дипломатія», проведеної за 

підтримки Інституту миру США, Г.С. Сміт виступив з 

пропозицією про створення «віртуальних посольств» та 

«віртуальних оперативних груп», тому що в період 

розвитку новітніх комунікативних технологій 

розташування дипломатичної місії є не настільки 

важливим, як раніше. Наприклад, створення «віртуальних 

оперативних груп» дає можливість залучити спеціалістів 

до участі відразу в декількох програмах, при цьому вони 

залишаються «на місці». У найближчому майбутньому 

отримають поширення «віртуальні зустрічі» між 

офіційними особами країни. Звичайно, вони не замінять 

конфіденційні зустрічі дипломатів, а проведення 

технічних перемовин подібні зустрічі заощадять не лише 

час, але й затрати. При цьому, на думку Г.С. Сміта, 

подібні зустрічі в дипломатії повинні впроваджувати 

керівництво держави, демонструючи особисту 

зацікавленість в цьому, та жорстко дотримуватись 

обраного курсу: якомога ширше використовувати 

комунікативно-інформаційні технології в дипломатії. 

Серед країн, які активно використовують засоби 

віртуальної дипломатії для зовнішньополітичної роботи, 

потрібно виділити США, Канаду, Великобританію, 

Францію, Фінляндію та Державу Ізраїль [1, с.140-141]. 

Неможливо оминути увагою аспект основних ризиків 

використання віртуальної дипломатії, а саме:  

1. Вірогідність того, що інформація не досягне своєї 

цільової аудиторії. Цей ризик найбільше стосується 

нових та маловідомих ресурсів віртуальної дипломатії: 

витрачені засоби та ресурси будуть марними. 

2. Вірогідність витоку певної важливої інформації 

для держави.  

3. Кібер-тероризм. Хакерські атаки можуть призвести 

до дисфункціонування веб-ресурсів.  

4. Інформаційні війни та поширення в мережі Internet 

дезінформації зацікавленими сторонами може призвести 

до дискредитації як окремих дипломатів, так  і країни 

загалом.  

5. Фактична підпорядкованість мережі Internet кільком 
державам, зокрема розміщення серверів на їхній території.  

6. Фрагментарність ринку веб-споживання та 

інформаційна нерівність у різних частинах світу[2, с.36]. 

Висновки. Таким чином, виникнення явища 

«віртуальна дипломатія» було викликане часом і низкою 

передумов. Завдяки розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій можливості віртуальної 

дипломатії трансформуються та розширюються дуже 

швидкими темпами, відкриваючи широкий спектр для 

реалізації впливу на закордонну аудиторію. Ці нові 

можливості потребують подальшого дослідження та 

уточнення специфіки їх функціонування.  
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THEORETICAL BASES OF VIRTUAL DIPLOMACY 

The article presents the theoretical aspects of virtual diplomacy, which is a relatively new phenomenon in the field of 

international relations. That is why there is a need to identify aspects and laws, in developing methods for the effective 

implementation of this technology. It is noted that the definition of the concept of "virtual diplomacy" is considered in two 

vectors: in the broadest sense, it means a form of diplomacy, which is associated with the emergence of global communication 

and information networks; in the narrow sense, "virtual diplomacy" covers such aspects as decision-making, coordination, 

communication and practice of international relations, implemented through information and communication technologies. It 

is also emphasizes that virtual diplomacy can provide benefits for the country at the international level, namely creating an 

atmosphere of trust; ensuring security and promoting the construction of an ideological and friendly world. 

Key words: virtual diplomacy, information society, network policy, blogosphere. 
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Постановка проблеми. У науковому світі важливу 

роль відіграє обмін науковою інформацією між вченими, 

яка впливає на розвиток сучасного суспільства. Наукова 

інформація отримана в результаті наукового пізнання 

має суттєве значення для розвитку науки в цілому.  

Мета роботи – на прикладі школи з наукознавства 

Г.М. Доброва та його однодумців дослідити концепцію 

інформаційних мереж як моделей комунікаційних 

процесів. 

Виклад основного матеріалу. Наукова інформація 

поширюється в часі та просторі певними засобами та 

методами. Особливе місце в цій системі належить 

науковій комунікації.  

Комунікація починається з того моменту, коли 

інформація вже отримана. Після цього вона піддається 

складним творчим процесам переробки, аналогії яким не 

можна знайти в інших, більш стереотипних областях 

передачі і відтворення інформації. З наукової комунікації 

не можна усунути соціальні моменти. Специфічні для 

науки і наукової комунікації також такі що містять в собі 

невід’ємний соціальний і соціально-культурний 

компонент форми організації інформування та 

спілкування вчених, як міжнародні і національні з’їзди, 

конференції, симпозіуми, друкування їх матеріалів. У 

науці функціонують також організаційно не оформлені 

наукові співтовариства, найбільш поширеними формами 

яких є «невидимий коледж» і «наукова школа», в рамках 

яких реалізуються набуті знання і конкретні підходи до 

дослідницької діяльності [1, c.119].  

Наукове співтовариство – це соціокультурна група 

вчених, що працюють в одній науковій області або які 

вирішують одну проблему і об'єднані системою 

комунікацій [2]. 

Важливою є ідея різних рівнів наукового 

співтовариства. Про множинності наукових співтовариств 

писав американський соціолог У. Хегстром [3]. 

Раціональна організація колективів дослідників 

припускає багатоаспектне вивчення зв’язків і відносин, 

що складаються між вченими в процесі спільної 

діяльності. Значення наукових комунікацій має дуже 

істотне значення, тому що від них залежить і 

«результативність» даного колективу.  

На структуру комунікаційних мереж певний вплив 

має навіть фізичне відстань між окремими 

співробітниками, лабораторіями і кабінетами. Кількість 

працівників, з якими спілкується «вогнище інформації», 

або «ймовірність комунікацій», зменшується пропорційно 

квадрату відстані. Проведені численні експерименти 

підтвердили, що отримані результати носять загальний 

характер і не залежать від виду виконуваної роботи. Цей 

факт необхідно враховувати при організації наукових 

досліджень [4, с.208-209]. 

Дослідження інформаційних зв’язків в науці може 

здійснюватися за допомогою двох принципово різних 

методів. Суть першого полягає в безпосередньому 

вивченні зв’язків в реальних наукових системах з 

використанням прийомів експертів оцінки, анкетування, 

спостереження. Другий метод орієнтує на пізнання 

складних інформаційних зв’язків в потоках науково-

технічної документації. Він названий інформаційним 

моделюванням. 

Концепція інформаційних мереж як моделей 

комунікаційних процесів і науково-технічного розвитку 

відповідає сутності і природі процесів взаємодії, що 

відбуваються в науці, колективного характеру і 

кооперування наукової праці, наступності наукових 

результатів. Клас мережевих або структурних 

інформаційних моделей науково-технічного розвитку 

визначає динаміку, спрямованість, інтенсивність і 

конфігурацію комунікацій в наукових системах [4, 

с.201]. 

Однак необхідно констатувати, що при всій 

безперервної еволюції форм і способів наукових 

комунікацій і її високотехнічних форм, основним 

предметом досліджень наукознавства, що стосуються 

наукових комунікацій, залишається масив публікацій, 

перш за все первинних, такі як наукові монографії та 

журнали, а також масив, що виникає при переробці цих 

первинних публікацій в результаті перекладацької, 

реферативної, популяризаторської діяльності. 

При всіх умовах (незалежно від свого походження) 

масив публікацій повинен володіти такою важливою 

властивістю, як організованість або структурованість [1, 

с.119-120]. 

Зміст публікаційного масиву дає уявлення про 

актуальний стан знання у відповідній дослідницькій 

області: про досягнутий на даний момент рівні і зміст 

цілісного зображення її предмета (підручники); про стан 

В статті вивчено концепцію інформаційних мереж як моделей комунікаційних процесів. Виявлено, що 

налагоджена система комунікацій сприяє зростанню наукового потенціалу. 

Ключові слова: наукові комунікації, Г.М. Добров, наукові посилання, «невидимий коледж». 
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систематичного розгляду найбільш великих проблем 

(монографії); про напрямки найбільш інтенсивних 

дослідницьких зусиль і про підходи до кожної великої 

проблеми (огляди); про способи дослідження і отримані 

результати (статті); про зародження можливих нових 

дослідницьких областей і про нові альтернативи в самій 

цій галузі, нерідко суперечливих, але якого ухвалено 

досить серйозними, щоб їх можна було згадати у пресі 

(повідомлення). 

Науково-технічний прогрес призвів до необхідності 

використання методів стимуляції наукової творчості. У 

науковій творчості є два роздільних аспекту – 

пізнавальний і комунікативний. Тому на всіх етапах 

творчого процесу – від зародження задуму до отримання 

відчутного результату – інтелектуальна активність вченого 

здійснюється за допомогою спілкування не тільки з 

досліджуваним об'єктом, але і з іншими людьми [1, с.156].  

Завдяки комунікації реалізується спільність праці 

вчених. Існує кілька класифікацій форм і типів 

комунікації в науці. Кожна класифікація базується на 

певному підході до вивчення наукової діяльності [5]. 

У працях радянського вченого математика і філософа 

В.В. Налімова та історика науки і засновника 

наукознавства на Україні Г.М. Доброва, наука була 

представлена як інформаційна система керована через 

наукові журнали інформаційними потоками [6, с.92]. 

Системи комунікацій сприяють зростанню наукового 

потенціалу галузі, країни, світового співтовариства. 

В Україні в ХХ столітті сформувався інформаційно-

комунікаційний підхід, організатором якого в Україні 

був Г.М. Добров. Вчений уперше висунув і обґрунтував 

концепцію наукознавства як комплексної науки, 

результати якої мають широко використовуватися в 

економіці та інших сферах людської діяльності. Саме 

завдяки наукознавчим дослідженням були вперше 

порушені питання наукової політики, принципи і 

технології програмово-цільового управління наукою, 

оцінки нових технологій, питання пріоритетів, інновацій 

та обміну інформацією. 

 В своїй знаменитій монографії « Наука про науку» 

Геннадій Михайлович зазначив щодо наукової 

організації: «…Органічно властивим науці життєво 

важливими завданнями являються обмін інформацією 

про досвід наукових досліджень і постійна турбота про 

підготовку кадрів, здатних продовжувати справу 

науково-технічного прогресу …» [7, c.177-178]. Також 

вчений виділяє такі важливі критерії організації науки, 

які значно впливають на наукові комунікації, такі як: 

тенденція до колективності [7, с.156] і творчість і 

організованість [7, с.168].  

У сучасній науці категорія "інформація" пов'язана 

насамперед з комунікативними аспектами знання, які 

відіграють провідну роль в науковій діяльності. 

Інформаційний підхід до науки сприяє досягненню 

єдності всього наукового знання на основі категорії 

інформації, тобто пов'язаний тенденцією інтеграції 

наукового знання. Також трактує науку як сукупність 

видобутої людством інформації, представленої в 

формалізованому і систематизування вигляді, як 

особливим чином організовану систему, громадський 

інститут для отримання нової інформації [8, с.102]. 

Здійснення наукових комунікацій передбачає в якості 

необхідних умов надання наукового знання певної 

адресності, орієнтування вченого в «комунікаційному 

просторі»; забезпечення вченому можливості 

безперервно стежити за станом знань про 

досліджуваному об’єкті, «бути в курсі» цих знань на 

найсучаснішому рівні; розробку і вдосконалення засобів 

самої комунікації, які дозволили б дослідникам 

оперативно справлятися з безперервно зростаючими 

обсягами інформаційних масивів. 

Вчені та фахівці ставлять завдання практичного 

побудови та аналізу мереж взаємозв'язків подій, що 

відображають тенденції використання ідей і принципів з 

інших областей знань. Мережі фактичної наукової 

взаємодії являють собою своєрідні карти операцій 

«Науковий пошук», на яких вказується: де починаються 

роботи, де вже йдуть, а де закінчуються; як виглядає 

фронт науки в цілому; який фланг науково-дослідної та 

дослідно-конструкторської розробки (НДДКР) потрібно 

підтягнути, щоб форсувати наступ всієї науки. Вони 

корисні при вивченні динаміки НДДКР в конкретних 

напрямках розвитку науки і техніки.  

За допомогою "Покажчика наукових посилань" 

можна досліджувати різні наукові зв'язки: 1) між 

вченими і всередині наукового колективу, напрямку або 

галузі науки; 2) між вченими різних галузей науки в 

процесі вирішення загальної комплексної наукової 

проблеми; 3) ті, які виникли при проникненні 

результатів і методів однієї галузі науки в інші; 4) між 

окремими науковими системами [4, с.209]. 

Посилання об'єднують наукові роботи в групи, які 

виявляють міцні внутрішні зв'язки. Якщо побудувати 

мережу цитування для певної галузі науки або наукової 

проблеми протягом значного часового інтервалу, в 

результаті виходить карта-модель історії їх розвитку, 

накреслена за допомогою посилань. 

Відомий британсько-американський історик науки 

Д. Прайс писав: «Посилання-це одне з явних доказів 

властивого ученим прийому «кладки цегли»» [9, с.98]. 

«Цитати в наукових роботах утворюють мережу, які 

складним чином зв'язують їх разом» [9, с.202]. 

У роботі Г.М. Доброва і його учня О.О. Корінного 

«Наука: інформатика і управління» [10] описаний 

проведений експеримент, який полягав у побудові і 

порівнянні мережевих інформаційних моделей 

вирішення теоретичної наукової проблеми, отриманих 

двома різними методами: за допомогою традиційного 

історико-наукового аналізу та за допомогою 

«Покажчика наукових посилань». На цьому прикладі 

наочно простежувалось проникнення ідей і результатів з 

однієї галузі науки в іншу. Історія розвитку науки 

розглядалася як хронологічна послідовність подій, в якій 

кожна нова подія залежить від попередніх. 

Наукова комунікація може розглядатися як 

інформаційний процес, і багато явищ в плані комунікації 

знаходять собі пряме відповідність в інформатиці. Під 

інформатикою в «Словнику з кібернетики» розуміється 

наука, що вивчає інформаційні процеси і системи в 

соціальному середовищі, їх роль, методи побудови, 

механізм впливу на людську практику, посилення цього 

впливу за допомогою обчислювальної техніки [11]. 
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Обчислювальна техніка є одним з елементів 

технології досліджень і проектування, забезпечує 

перехід до «електронної» інформатики НДДКР.  

Г.М. Добров виділяє три найбільш перспективні 

області застосування ЕОМ в технології НДДКР. До яких 

відносить: 1) Інформаційно-пошукові системи та засоби 

комунікації дослідників (пошук, зберігання, передача та 

обробка науково-технічної інформації, створення баз 

даних та баз знань); 2) Автоматизацію управління 

процесами НДДКР (системи автоматизації проектування 

і випробування нової техніки, автоматизовані системи 

управління НДДКР); 3) Обробка масивів даних, 

математичне моделювання об’єктів і процесів, а також 

обчислювальний експеримент для отримання якісних і 

кількісних характеристик складних явищ, їх 

дослідження і прогнозування. 

Ці області застосування ЕОМ і технології НДДКР 

взаємопов’язані [4, с.217]. Фактично обробка і пошук 

інформації практично немислимі без ЕОМ. 

Основні фактори розвитку інформатики науково-

дослідних розробок – характер і стан наукових 

комунікацій, рівень технічних засобів переробки, 

зберігання і передачі інформації, принципи управління 

інформаційними ресурсами. Розвиток технічних засобів 

справляє визначальний вплив як на розвиток наукових 

комунікацій, так і на управління і використання 

інформаційних ресурсів. 

В сучасному науковому світі вважається, що 

критерієм цінності наукової публікації є її цитування. 

Аналіз мереж цитування придбав практичну значимість 

після появи нових і важливих вимірюваних 

характеристик наукових публікацій, одержуваних на 

основі статистичних досліджень баз даних ISI, які за 

своїм обсягом і точності перевершують всі дані 

подібного роду. Як відомо, цитування робіт утворює 

мережу, що зв’язує всі публікації в єдиний комплекс; 

моделі цієї мережі можуть вивчатися різними методами 

бібліомет-аналізу. Тому після появи на початку 60-х 

років першої бази даних ISI системи Science Citation 

Index перед ученими постало завдання, використовуючи 

характеристики, представлені в цій системі, розробити 

кількісні методи аналізу, що дозволяють отримувати 

нову семантичну інформацію про науку: про її будову, 

про міждисциплінарних зв’язках, про наукові лідерах і 

школах, про оцінку наукових журналів як соціальних 

інститутів та ін. [12].  

Американський соціолог, один із засновників школи 

структурно-функціонального аналізу Р. Мертон вважав, 

що цитованість роботи є міра якості дослідження [13]. 

У ІІ пол. ХХ ст. в АН УРСР була реалізована модель 

інформаційних зв’язків в наукових колективах, яка була 

розроблена двома різними методами: експертною 

оцінкою (анкетуванням) і аналізом посилань в 

публікаціях обраної групи провідних вчених одного з 

академічних інститутів [14]. Порівняння структури 

мереж, побудованих різними методами, показало 

достатній збіг зв’язків, але метод аналізу посилань 

виявився більш ефективним, так як дозволив виявити 

ряд додаткових зв’язків. 

У роботі Корінного О.О. «Автоматична класифікація 

науково-технічної інформації в прийнятті управлінських 

рішень», описані методи аналізу інформаційних 

структур, які мають значення для практичних завдань 

управління наукою, в якості об’єкта моделювання яких 

виступають наукові установи – основні об’єкти 

управління в організаційних системах науки. На основі 

цього був розроблений метод встановлення та аналізу 

інформаційних (тематичних) зв’язків між різними 

типами установ і організацій, що є джерелами і 

потребами наукових результатів [15].  

Спільна робота дослідників, комунікаційні мережі, 

участь всіх членів професійного співтовариства є 

найважливішим фактором прогресу науки [8, с.71]. 

Комунікації між вченими є невід'ємною умовою 

інституалізації наукової дисципліни і являють собою 

найважливіший механізм самоорганізації науки, що 

формується спонтанно, незалежно від поставлених 

цілей [16]. 

Геннадій Михайлович разом зі своїми учнями багато 

уваги приділяв проблемі наукових комунікацій, що 

відображено в наступних працях [17;18;19;20; 21;22;23; 

24 та ін. ] 

Висновки. В цілому, представлені підходи і прийоми 

інформаційного моделювання комунікаційних процесів, 

що відбуваються в науці, можуть бути в комплексі 

використані для вдосконалення каналів передачі 

науково-технічної інформації між вченими і фахівцями, 

координації між вченими і фахівцями, координації 

наукових зусиль при виконанні комплексних науково-

дослідних і науково-технічних програм. 
Література 

1. Основы науковедения / Под ред. Н. Стефанов, Н. Яхиел,  
Я. Фаркаш, Г. Кребер, И. Малецкий, С. Микулинский. – М.: 
Наука, 1985. 

2. Келле В.Ж. Научное сообщество//Современная западная 
социология: словарь. – М.: Политиздат, 1990. – С.207-208. 

3. Hagstrom W.O. The scientific community.– N.Y., 1965. – 304 p. 
4. Научно-технический потенциал: Структура, динамика, 

эффективность. [Совместно с В.Е. Тонкалем, А.А. Савельевым, 
Б.А. Малицким]. – Киев: Наук. думка, 1987. – С.208-209. 

5. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные 
коммуникации и информатика. М., 1976. 

6. Грановский Ю.В. Что ожидает отечественных 
науковедов?//Науковедение и новые тенденции в развитии 
российской науки. – М.: Логос, 2005. - с.92. 

7. Г.М. Добров. Наука о науке. Введение в общее 
науковедение. – М.; Наука, 1966. – c. 177-178. 

8. Оноприенко В.И. Науковедение: поиск системных идей. - 
Киев: ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2008.–287 с. 

9. Price D.J. Communication in science // Communication in 
Science, Documentation and Automation.-London: CIBA, 1967.– с.98. 

10. Добров Г.М. Добров, Коренной А.А. Наука: информация 
и управление. – М.: Сов. Радио, 1977. – 287 с.  

11. Словарь по кибернетике. К., 1989. 
12. Картографирование науки, в Энциклопедии 

эпистемологии и философии науки, М.:«Канон+»; 
Реабилитация, 2009г. - с.349. 

13. Merton R.K. The sociology of science.– Chicago, 1973.– 605p. 
14. Добров Г.М., Кочеровец Р.Р. Научные комуникации – 

фактор эффективности труда ученого // Развитие науки и 
проблемы информации. – М.: СЭВ, 1980. – С. 378-388. 

15. Коренной А.А. Автоматическая классификация научно-
технической информации в принятии управленческих 



   
44 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 22, Part 2, 2018 
 

решений//Докл. и рекомендации научн.-техн.конф. Сер. 9, АСУ 
ВНИИ «Электроника». – 1975.- Вып.1/40. – С. 24-27. 

16. Коммуникации в современной науке.– М.: Прогрес, 1976. – 
438 с.  

17. Машинные методы переработки историко-научной 
информации / Г.М. Добров, Л.П. Смирнов, В.Н. Клименюк. – 
М.:Наука, 1969. -270 с.  

18. О применении метода экспертных оценок при 
прогнозировании научно-технического развития /Г.М. Добров, 
Л.П. Смирнов, Л.С. Козачков, Ю.В. Ершов // Науковедение и 
информатика: Сб. тр. Семинара. – Киев: Ин-т кибернетики АН 
УССР, 1969. – Вып. 1. – С. 25-44 

19. Количественные и машинные методы обработки 
исторической  информации / Д.В. Деопик, Г.М. Добров, 
Ю.Ю. Кахк и др. // Новая и новейшая история. – 1970. №5. – 
С. 28-35. 

20. Коллектив исследователей как информационная система / 
Г.М. Добров, Л.А. Хурсин // Научн. –н. з. информ. Сер. 2. – 
1970. - № 1. – С. 3-9. 

21. Методологические вопросы изучения информационного 
обеспечения научных исследований / Г.М.Добров, В.М.Соломин // 
Теория и практика научно-технической информации – М.: Ин-
т электроники, 1970; 

22. Метод и исследования  информационных связей в 
научных системах Г.М. Добров, А.А. Коренной // Материалы 
по науковедению. Киев: Наук. Думка, 1971. –Вып.16. – С.3-70. 

23. Научные коммуникации как объект исследования 
інформатики и науковедения / Г.М. Добров, А.А. Коренной // 
Семантические проблемы автоматизации информационного 
поиска: Сб. н. – Киев: Наук. Думка, 1971. – С. 111-125. 

24. Научные коммуникации - фактор эффективности труда 
ученого / Г.М. Добров, Р.Р. Кочеровец // Развитие науки и 
проблемы информации. – М.: СЭВ, 1980. – С.378-388,  

References 
1. Osnovy naukovedeniya / Pod red. N. Stefanov, N. Yakhiyel, 

YA. Farkash, G. Kreber, I. Maletskiy, S. Mikulinskiy. – M.: Nauka, 
1985. 

2. Kelle V.Zh. Nauchnoye soobshchestvo//Sovremennaya 
zapadnaya sotsiologiya: slovar'. – M.: Politizdat, 1990. – S.207-208. 

3. Hagstrom W.O. The scientific community.–N.Y., 1965. –304p.  
4. Nauchno-tekhnicheskiy potentsial: Struktura, dinamika, 

effektivnost'. [Sovmestno s V.Ye. Tonkalem, A.A. Savel'yevym, B.A. 
Malitskim]. – Kiyev: Nauk. dumka, 1987. – S. – 208-209. 

5. Mikhaylov A. I., Chernyy A. I., Gilyarevskiy R. S. Nauchnyye 
kommunikatsii i informatika. M., 1976. 

6. Granovskiy YU.V. Chto ozhidayet otechestvennykh 
naukovedov?//Naukovedeniye i novyye tendentsii v razvitii 
rossiyskoy nauki. – M.: Logos, 2005. - s.92. 

7. G.M. Dobrov. Nauka o nauke. Vvedeniye v obshcheye 
naukovedeniye. – M.; Nauka, 1966. – c. – 177-178. 

8. Onopriyenko V.I. Naukovedeniye: poisk sistemnykh idey. - 
Kiyev: GP «Informatsionno-analiticheskoye agentstvo», 2008.– 287s. 

9. Price D.J. Communication in science // Communication in 
Science, Documentation and Automation. - London: CIBA, 1967. – s.98. 

10. Dobrov G.M. Dobrov, Korennoy A.A. Nauka: informatsiya i 
upravleniye. – M.:Sov.Radio,1977.–287s.  

11. Slovar' po kibernetike. K., 1989. 
12. Kartografirovaniye nauki, v Entsiklopedii epistemologii i 

filosofii nauki, M.:«Kanon+»; Reabilitatsiya, 2009g. - s.349. 
13. Merton R.K. The sociology of science. – Chicago, 1973.– 605 p. 
14. Dobrov G.M., Kocherovets R.R. Nauchnyye komunikatsii – 

faktor effektivnosti truda uchenogo // Razvitiye nauki i problemy 
informatsii. – M.: SEV, 1980. – S. 378-388. 

15. Korennoy A.A. Avtomaticheskaya klassifikatsiya nauchno-
tekhnicheskoy informatsii v prinyatii upravlencheskikh 
resheniy//Dokl. i rekomendatsii nauchn.-tekhn.konf. Ser. 9, ASU 
VNII «Elektronika». – 1975.- Vyp.1/40. – S. 24-27. 

16. Kommunikatsii v sovremennoy nauke. – M.: Progres, 1976. – 
438 s. 

17. Mashinnyye metody pererabotki istoriko-nauchnoy 
informatsii/ G.M. Dobrov, L.P. Smirnov, V.N. Klimenyuk. – 
M.:Nauka, 1969. -270 s. 

18. O primenenii metoda ekspertnykh otsenok pri prognozirovanii 
nauchno-tekhnicheskogo razvitiya /G.M. Dobrov, L.P. Smirnov, 
L.S. Kozachkov, YU.V. Yershov // Naukovedeniye i informatika: Sb. 
tr. Seminara. – Kiyev: In-t kibernetiki AN USSR, 1969. – Vyp. 1. – 
S. 25-44 

19. Kolichestvennyye i mashinnyye metody obrabotki 
istoricheskoy informatsii / D.V.Deopik, G.M. Dobrov, Yu.Yu. Kakhk 
i dr. // Novaya i noveyshaya istoriya. – 1970. №5. – S. 28-35. 

20. Kollektiv issledovateley kak informatsionnaya sistema / 
G.M. Dobrov, L.A. Khursin // Nauchn. – n. z. inform. Ser. 2. – 
1970. - № 1. – S. 3-9. 

21. Metodologicheskiye voprosy izucheniya informatsionnogo 
obespecheniya nauchnykh issledovaniy / G.M. Dobrov, V.M. Solomin 
// Teoriya i praktika nauchno-tekhnicheskoy informatsii – M.: In-t 
elektroniki, 1970; 

22. Metod i issledovaniya informatsionnykh svyazey v 
nauchnykh sistemakh G.M. Dobrov, A.A. Korennoy // Materialy po 
naukovedeniyu. Kiyev: Nauk. Dumka, 1971. –Vyp.16. – S.3-70. 

23. Nauchnyye kommunikatsii kak ob"yekt issledovaniya 
ínformatiki i naukovedeniya / G.M. Dobrov, A.A. Korennoy // 
Semanticheskiye problemy avtomatizatsii informatsionnogo poiska: 
Sb. n.. – Kiyev: Nauk. Dumka, 1971. – S. 111-125. 

24. Nauchnyye kommunikatsii - faktor effektivnosti truda 
uchenogo / G.M. Dobrov, R.R. Kocherovets // Razvitiye nauki i 
problemy informatsii. – M.: SEV, 1980. – S.378-388, 

 

 

Blazhevich N.A., 

Doctorate student at G.M. Dobrov Institute for Scientific and Technological potential and Science History Studies  

of NAS of Ukraine, nata.blaz@ukr.net 

Ukraine, Kyiv 

NETWORK OF SCIENTIFIC COMMUNICATION G.M. DOBROV AND HIS STUDENTS 

This article tudied the concept of information networks as models of communication processes. Found that the established 

system of communication promotes scientific potential. 

Key words: scientific communication, G.M. Dobrov, scientific link "invisible college". 
  



  
45  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 22, Part 2, 2018 

УДК 061.2:631.5(091)(092)(477-25)"1909/1918" 

Бойко М.М., 

викладач Державного вищого навчального закладу  

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», prof_dpu@ukr.net 

Україна, м. Переяслав-Хмельницький 

 КОЛКУНОВ В.В. – ОЧІЛЬНИК КИЇВСЬКОГО 

АГРОНОМІЧНОГО ТОВАРИСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Розвиток сільського 

господарства і зокрема наукової його складової є 

невід’ємною частиною в історії кожної держави. 

Враховуючи сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, в 

Україні аграрне питання стоїть чи не найпершим серед 

шляхів економічного зростання країни. Саме тому, 

дослідження історії сільськогосподарської науки і 

дослідної справи не втрачають своєї актуальності й до 

сьогодення. Цікавими є не тільки методи і техніка 

ведення сільського господарства, запропоновані 

вітчизняними вченими наприкінці XIX – упродовж XX 

ст., які здебільшого й досі широко використовуються у 

практиці, а й здобутки окремих науковців даної галузі, 

що мали світове значення в розвитку науки. До таких 

вчених відноситься і професор Володимир 

Володимирович Колкунов (1866–1939), який зробив 

великий вклад у розвиток фізіологічної анатомії рослин, 

селекції, насінництва та агроґрунтознавства. Крім того, 

В.В. Колкуновмав неабиякий хист організатора, що дало 

йому змогу брати участь у створенні Агрономічного 

гуртка при Київському політехнічному інституті 

Імператора Олександра II, Київського сільськогоспо-

дарського інституту, Наукового інституту селекції, а 

також очолити Київське агрономічне товариство. 

Історіографічний матеріал науково-дослідної, 

педагогічної та суспільної діяльності здебільшого 

обмежується розглядом постаті В.В. Колкунова як 

вченого-фізіолога. Стосовно участі вченого в роботі 

товариства – розкрито тільки його участь в науково-

популяризаторській діяльності даного об’єднання [1]. 

Тому метою даної статті є продовження досліджень 

творчого доробку Володимира Володимировича в межах 

Київського агрономічного товариства (КАТ).  

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з від’їздом у 

1911 р. К.Г. Шиндлера з Києва, В.В. Колкунова обирають 

головою правління КАТ [1]. У лютому 1913 р. на річному 

зібранні членів товариства В.В. Колкунова знову 

підтримано як керівника правління. С.Л. Франкфурта 

обрано товаришем голови, О.І. Душечкіна – скарбником, 

М.П. Флорова – секретарем [2]. Київське агрономічне 

товариство значною мірою було створено на противагу 

напівпоміщицькій організації типу Київського товариства 

сільського господарства. Його центральне бюро 

знаходилося у приміщенні агрохімічної лабораторії 

Всеросійського товариства цукрозаводчиків [1]. 

Агрономічне товариство діяло до останніх років війни у 

складі низки комісій. До кінця його існування Володимир 

Володимирович був його головою [3].  

Одним із найважливіших завдань КАТ було дослід-

ження господарств південно-західного району, на що й 

було створено спеціальну комісію. У 1911 та 1912 роках 

комісія здійснювала обстеження призаводських 

господарств, що займалися вирощуванням картоплі в 

поліській частині Київської і Волинської губерній. 

Всього досліджено за цей період 62 господарства [4]. З 

них 24 по Київській та 38 по Волинській. Паралельно 

збиралися дані і про господарства інших типів: 

незаводських з вирощування картоплі, зернових та ін.  

Результати обстежень Волинської губернії отримано 

із 36 господарств. З них 30 мали спиртові заводи, три – 

незаводські з вирощування картоплі та три – зернові 

господарства з розвиненими тваринницькими фермами. 

Дослідження ґрунтів Волинського полісся добре 

описано в працях П.А. Тутковського, який виділив їх у 

межах чотирьох зон (типів) ландшафтів Волинської 

губернії: лісова, зандрова, моренна і цілком моренна. У 

лісовій зоні зустрічалися чорноземи, лесові, піщані і 

супіщані ґрунти. Зандрова зона була представлена 

болотними, торф’яними, підзолистими ґрунтами та 

суглинками. Останні дві групи ландшафтних зон 

включали глинисті, суглинисті та супіщані ґрунти. У 

досліджуваних господарствах всі землі розподілялися 

відповідно до угідь. Так, лісові угіддя займали 

найбільшу площу – 55,4% наявної площі земель, орні 

землі – 21,5%, незручні землі – 9%, луки – 5,3%, інші 

придатні землі – 3,5%, присадибні ділянки – 0,55%.  

Ще одним важливим напрямом обстеження 

Волинського полісся було дослідження сівозмін, 

результати якого показали, що більшість господарств 

застосовували 3–4-пільні сівозміни. Зустрічалися також і 

10-пільні. Таке різноманіття сівозмін було зумовлене 

різними ґрунтово-кліматичними умовами особливо в 

перехідних районах північної та південної частини 

губернії. Найпоширенішими, а отже і оптимальними 

У статті розкрито здобутки науково-організаційної діяльності Київського агрономічного товариства 

під керівництвом видатного вітчизняного вченого-селекціонера, одного із фундаторів анатомічної 

фізіології рослин професора В.В. Колкунова. Не дивлячись на короткий час існування товариства (1909–

1918), його членами проведено низку експедиційних досліджень з вивчення стану галузевого дослідництва в 

межах Київської, Волинської та Подільської губерній. З’ясовано, що наймасштабнішою робою виявилося 

вивчення насінницьких господарств краю, програму якого розроблено В.В. Колкуновим.  

Ключові слова: Київське агрономічне товариство, спиртова промисловість, насінництво, призаводські 

господарства, типи ландшафтів, сівозміни, селекція, сільськогосподарські культури. 
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виявилися 8-пільні сівозміни: пар – озимі – картопля – ярі з 

підсівом конюшини – конюшина – озимі – картопля – ярі 

культури. Окрему групу складали кормові (кормові 

трави займали 37–50% загальної площі полів), люпинові 

(коли люпин введено в сівозміну як постійну культуру), 

3-пільні (практикувалися на малородючих землях), різні 

(коли одна рослина висівалася декілька років підряд), 

вільні (відсутність постійного і правильного чергування 

культур) сівозміни. Підживлення здійснювали гноєм, 

мінеральними добривами та сидератами.  

Тваринництвом здебільшого займалися господарства, 

що вирощували зернові та кормові культури. Найпоши-

ренішими напрямами тваринництва були конярство, 

молочне господарство та вирощування молодого рогатого 

скоту для продажі, свинарство та вівчарство [5].  

У 1913 р. комісія продовжила подібні розвідки у 

лісостеповій зоні краю з метою виявлення спільних і 

відмінних типів організації роботи, обумовлених 

ґрунтово-кліматичними умовами. В роботі комісії у 

1913 р. брали участь А.І. Ярошевич, А.Ф. Нестеров, 

В.В. Колкунов, А.П. Запороженко, В.А. Лєбов, 

О.К. Філіповський та ін. В цьому році обстеження 

проводили в межах Київської, Волинської та Подільської 

губерній. Залучали господарства як картопляного 

напряму, так і змішаного (картопля і цукрові буряки). 

Всього 30 господарств. Дослідження здійснювали вчені 

агрономи В.А. Лєбов і А.П. Запороженко. Поруч з 

обстеженням господарств, що вирощували картоплю, 

комісія продовжила збирання матеріалів про плантації 

цукрових буряків у селян. Це насамперед було пов’язано 

із змінами у взаємовідносинами між селянами-

плантаторами, цукровими заводами та новоствореними 

кооперативами. З цією метою у 1913 р. було розіслано 

спеціально розроблені анкети з метою з’ясування 

співвідношення кількості кожної з організацій. Таким 

чином, цього року комісія виконувала такі завдання: 

а) обстеження господарств, що вирощують картоплю 

лісової зони краю (разом із характеристикою винокурної 

промисловості Подільської губернії); б) дослідження 

селянських бурякових плантацій; в) опрацювання звіту 

щодо характеристики господарств картопляного напряму 

всього краю; г) монографічний опис Бородянського 

маєтку графа Шембека. В майбутньому передбачалося 

залучення до обстежень насіннєвих господарств [4]. 

Результати проведених обстежень було опубліковано 

як окремими брошурами, так і статтями в «Трудах» 

комісії. До таких можна віднести звіт про винокурну 

(спиртову) промисловість у Волинській губернії. 

Загалом серед інших виробництв щодо обробки 

сільськогосподарської продукції ця галузь була досить 

розвиненою, поступаючись лідерством тільки цукровій 

промисловості. Всього в губернії у 1911 р. 

нараховувалося 135 спиртових заводів. Інтенсивніше 

гуральництвом займалися у лісостеповій зоні (порівняно 

із поліською). На її долю припадало 
3
/5 всіх заводів, а це 

60% всієї промисловості губернії. Більшість заводів 

Волинської губернії мали сільськогосподарський 

характер, порівняно з Київською губернією, де 60% 

заводів були промислового і змішаного типів. 

Враховуючи те, що споживання спирту на душу 

населення в губернії було низьким, значна його частина 

ішла на експорт як в інші губернії, так і за кордон. Цей 

фактор став основним рушієм розвитку спиртової 

промисловості на Волині [6].  

У наступному році діяльність комісії з дослідження 

господарств південно-західного району була спрямована 

на дослідження місцевих насіннєвих господарств. 

Селекція та насінництво сільськогосподарських культур 

були близькими В.В. Колкунову через власні розробки, 

тому він безпосередньо сам здійснював керівництво цією 

роботою.  

Обстеження комісія розпочала з вибору 

найрозвиненіших насіннєвих господарств. З цією метою 

було проведено анкетування, яке й слугувало орієнтиром у 

виборі господарств, що підлягали дослідженню. Програму 

обстеження обговорено і затверджено на спеціальних 

засіданнях комісії та нараді, яка відбулася 14 грудня 1912 р. 

Основні її положення зазначали: 1) об’єктами обстеження є 

господарства як селекційного типу, так і ті, що займаються 

репродукцією сортового матеріалу; 2) районом обстеження 

передбачено губернії південно-західного краю: Київська, 

Волинська, Подільська; 3) обстеження повинно 

стосуватися не тільки технічної, а й організаційної сторони 

підприємств, оскільки остання пов’язана із самим 

насінництвом; 4) вичерпний опис методики і техніки 

роботи повинен охоплювати питання: а) про методи 

відбору – індивідуальний, масовий чи схрещування, б) про 

організацію полів розмноження, в) про способи визначення 

господарської придатності сортів (стандарт та ін.), г) про 

особливості досліджуваних культур в даному господарстві 

тощо. На основі цих положень комісія розробила детальну 

програму обстеження технічної та організаційної сторін 

насіннєвих господарств. Дослідження проводилися у 

червні та липні вченим агрономом А.П. Запороженко. За 

цей період відвідано 10 господарств. Серед них Київської 

губернії: Велико-Половецька селекційна станція гр. 

М.Є. Браницької і господарства: Черепин – гр. 

Ю.А. Браницької, Стави – Бр. Прєснухіних и Нова Гребля – 

С.Ф. Меринга, в Подільській губернії: Немерчанське 

господарство М. Бущинського і К. Лонжинського, Сліди 

Токові – К.А.Брандта, Івашківці – Г.Р.Дембицького, Окна – 

кн. А.Є.Гагаріна, Текліовка-Шаргородська – Т.М. Бернацького 

і Деребчин бар. А.А. Мааса[7].  

У 1915 р. через брак коштів комісія призупинила 

роботи щодо обстеження господарств, зосередившись на 

опрацюванні та опублікуванні вже зібраного матеріалу.  

Результати дослідження насінницьких господарств 

опубліковано у п’ятому випуску «Трудів» комісії (1917). 

Зокрема стосовно господарства Текліовка-Шаргородська 

Т.М. Бернацького з’ясовано, що воно виникло у 1901 р. 

для випробування сортів ярої пшениці, ячменю, 

кормових буряків. Згодом сортимент культур було 

розширено і включено озиму пшеницю, просо та 

кукурудзу. Проведені селекційні роботи дали змогу 

вивести нові лінії і сорти ярої пшениці – Улька 

Подільська, ячменю – Теодозія, проса – Польовий 

одногривий, озимої пшениці – Лігія, Фортуна, кукурудзи – 

Подільський Карлик. Окнинська економія займалася 

репродукцією насіння озимих і ярих хлібів, коренеплодів та 

бульбових культур. Кожен новий сорт у господарстві 

випробовували два роки і тільки після позитивних 

результатів випускали на ринок. Найбільшого попиту мало 
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насіння озимої пшениці, жита, ярої пшениці, кукурудзи, 

ячменю, вівса, могару, гороху та ін. Насінницьке 
господарство Івашківці займалося насінництвом кормових 

коренеплодів (буряка, моркви), лучних трав та ячменю. 

Контроль якості посівного матеріалу за домовленістю 
здійснювала контрольно-насіннєва станція Київського 

товариства сільського господарства. Наступною, добре 

устаткованою, слід назвати Великополовецьку селекційну і 
дослідну станцію графині М.Є. Браницької, дослідний відділ 

якої передбачав розроблення рекомендацій заходів щодо 
вирощування культур за даних ґрунтово-кліматичних умов, 

форми і техніки підживлення, сортовипробування, а 

селекційний – задовільнити потреби регіону посівним 
матеріалом сільськогосподарських культур. Станція була 

обладнана спеціальною лабораторією та метеорологічною 

обсерваторією. За період існування виділено низку нових 
покращених ліній озимої пшениці, вівса та цукрових буряків. 

Досить результативною слід назвати роботу Немерчанського 
насіннєвого господарства «К. Бущинський і 

М. Лонжинський». Його діяльність була тісно пов’язана з 

роботою Немерчанської селекційної станції. Як наслідок, 
значних досягнень отримано в галузі селекції 

сільськогосподарських культур. Так, було створено сорт 
озимої пшениці Банатка Подільська, Тріумф Поділля, 

Немерчанська Ювілейна, вівса – Немерчанський надранній, 

ярої пшениці – Немерчанська яра, Немерчанська яра чорна та 
ін. Разом із насіннєвим господарством також діяла насіннєва 

контрольна станція, на якій визначали відсоток засміченості, 

дрібного насіння, вологості, середню вагу 100 зерен і 
схожість [8;9].  

Висновки. Таким чином за період існування Київським 
агрономічним товариством було досліджено низку 

господарств, що займалися вирощуванням картоплі та 

виробленням спирту, а також насінництвом у лісовій та 
поліській зонах південно-західного краю. Слід наголосити 

що це лише частина всієї масштабної роботи, яку 

здійснювало товариство. Звичайно насамперед з’ясування, 
аналіз і оприлюднення результатів дослідження дало змогу 

виявити оптимальні заходи ведення господарства, методики 
проведення сівозмін, удобрення, селекції та насінництва для 

даного регіону. Весь матеріал опубліковано, що дало змогу 

налагодити в подальшому співпрацю між господарствами.  
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Постановка проблеми. У процесі становлення і 

розвитку будь-якої держави важливе місце повинна 

займати сфера охорони здоров’я, адже здоров’я 

населення є основним ресурсом країни. Рівень розвитку 

сфери охорони здоров’я є віддзеркаленням соціальної 

політики держави, а реформи в системі охорони 

здоров’я є одними з найбільш значущих для 

майбутнього нації.  

Сьогодні система охорони здоров’я України 

перебуває в стадії модернізації, отже, дослідження 

досвіду минулого дозволить використати позитивні 

практики минувшини та запобігти невдалим 

перетворенням у прийдешності. Саме це й спричинює 

увагу науковців до соціальних аспектів певного 

історичного періоду певного регіону, проте проблеми 

розвитку служби крові в системі охорони здоров’я не 

отримали повного висвітлення в наукових розвідках.  

Мета роботи – на основі архівних матеріалів [1] 

проаналізувати становлення і розвиток служби крові в 

м. Кременчуці в період з 1930 по 1981 рр.  

Виклад основного матеріалу. В історіографії в 

організації і функціонуванні служби крові на основі 

проблемно-хронологічного принципу виокремлюють 

чотири етапи: 

1920–1930 рр. – середина 1950-х рр. – період 

становлення служби крові; 

1956 р. – середина 1980-х рр. – період активного 

донорського руху; 

1985 р. – 1991 рр. – початок перебудови й розпад 

СРСР і, як наслідок, руйнування єдиної централізованої 

соціальної політики; 

1991 р. – до сьогодні – сучасний етап [2;3;4;5;6]. 

Переливання крові як лікувальний метод у 

м. Кременчуці виникло в 30-х рр. ХХ ст. в 1-й радянській 

лікарні, де відкрилось перше відділення переливання 

крові (ВПК).  

У витоків служби крові в м. Кременчуці були 

акушер-гінеколог О.М. Ольшанецький (пізніше – доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства 

і гінекології Київського медичного інституту, 

заслужений діяч науки УРСР) і хірург, кандидат 

медичних наук М.О. Диканський.  

З 1966 р. відділення переливання крові почало 

функціонувати і в 3-й міській лікарні, у якому 

працювали лікарі С.Д. Каюков і М.О. Рудий, з 1968 р. – 

у 2-й міськлікарні (лікарі О.Я. Колокольников, 

В.М. Сулковський, С.Ю. Кзендзовська, Б.К. Кравченко); 

з 1973 р. відділення переливання крові відкрилось у 

пологовому будинку за ініціативи головного лікаря 

В.М. Федорченка. 
31 грудня 1975 р. у м. Кременчуці почала функціонувати 

міська станція переливання крові (МСПК), яку очолив 

О.Д.Удальцов. Основним завданням станції біло заготівля 

1500 л крові, 500 л плазми і 30 л стандартних сироваток 

щороку. Станція мала три будівлі загальною площею 

895 кв. м. Основна будівля – двоповерхова, у двох 

допоміжних корпусах були розміщені амінокровна та 

бактеріологічна лабораторії і відділ технічного контролю. 

У період з 1976 по 1980 рр. було здійснено 

реконструкцію будівель МСПК із заміною зовнішніх і 

внутрішніх комунікацій, побудовою трансформаторної 

підстанції, системою приточно-витяжної вентиляції, з 

переведенням будівель на центральне опалення, гаряче й 

холодне водопостачання. Були здійснені роботи з 

благоустрою території: територію заасфальтували, 

здійснили озеленення (висадили саджанці троянд, дерев, 

розбили клумби). До штату входило 12 лікарів і 31 особа 

середнього медичного персоналу.  

У статті на основі архівних матеріалів проаналізовано розвиток служби крові в м. Кременчуці в період з 

1930 по 1981 рр.: схарактеризовано матеріально-технічну базу та особливості організації роботи ВПК, 

висвітлено основні якісні показники служби крові, простежено динаміку трансфузіологічної активності 

лікувально-профілактичних закладів міста, подано характеристику перелитої крові на одне профільне ліжко 

тощо. Особлива увага приділена системі формування бази безоплатних донорів, заходам із залучення жителів 

міста до донорства.  

Ключові слова: система охорони здоров’я, якісні показники служби крові, трансфузіологічна активність, 

безоплатне донорство. 
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Після реконструкції приміщень МСПК поступово 

почали функціонувати виробничі відділи служби крові. 

Так, у 1976 р. в лабораторії стандартних сироваток, 

завідувачем якої працювала Н.П. Бебенцева, було 

розпочато виготовлення ізогемаглютинуючих сироваток. 

У 1977 р. в клінічній лабораторії під керівництвом В. 

В. Зінов’єва почали виготовляти антирезусні сироватки, а 

в 1979 р. було відкрито лабораторію з виготовлення 

амінокровіна. 

У 1980 р. перейшли на нову технологію виготовлення 

освітленого амінокровіна, у цьому ж році почали 

виготовляти суху плазму.  

У 1982 р. почали виготовляти антигемофільну суху 

плазму. 

У період активного донорського руху в м. Кременчуці 

вдосконалюється апробація донорської крові. Служба 

крові, окрім комплексу складних наукових, біологічних і 

соціальних проблем, вирішувала питання з донорством, 

яке стосувалося багатьох сторін життя суспільства. У цей 

час формуються реальні передумови для переходу до 

нової форми розширення кадрів донорів – безоплатного 

донорства, контингент якого не вважає за можливе 

отримувати матеріальну винагороду, а вважає донорство 

гуманним вчинком. Масова форма безоплатного 

донорства в СРСР зародилася в 1957 р.  

У Кременчуці розвиток серед населення масової 

безоплатної форми донорства розпочався у 1958 р.  

Удосконалювалася апробація донорської крові. Так, у 

1977 р. на МСПК було впроваджено методику визначення 

в крові донорів Hbs антигена з метою виявлення носіїв 

вірусного гепатиту.  

Окрім МСПК, у цей період функціонували три ВПК: в 

2-й міській лікарні і пологовому будинку з потужністю 

заготівлі 10-24 л крові щомісяця (під керівництвом 

В.М. Федяніна і В.П. Балюка) і в 3-й міській лікарні з 

потужністю заготівлі 25-49 л крові щомісяця (під 

керівництвом В.Т. Луника).  

ВПК при лікарнях виконували плани із заготівлі 

крові і комплектування донорів. У пологовому будинку і 

2-й міській лікарні, крім того, комплектування донорів 

відбувалося ще й за рахунок залучення до донорства 

родичів і колег хворих.  

Щорічно у м. Кременчуці план комплектування 

безоплатних донорів успішно виконувався і 

перевиконувався. Завідував донорським відділом МСПК 

М.М. Білан, обов’язки голови Міського товариства 

Червоного Хреста виконував М.С. Тропак.  

Динаміку розвитку масової форми донорства серед 

населення міста у І958–І981 рр. подано в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка развитку масової форми безоплатного 

донорства серед населення м. Кременчука  

Рік Кількість донорів на 1 тис. жителів міста 

1958 г. 9,5 

1959 г. 10,0 

1960 г. 10,0 

1965 г. 14,7 

1970 г. 23,3 

1975 г. 34,9 

1980 г. 43,0 

1981 г. 45,0 

З таблиці 1 видно, що кількість безоплатних донорів 

збільшувалася з року в рік. У 1981 р. у порівнянні з 

1958 р. кількість донорів зросла на 35,5 на 1 тис. 

жителів, або майже в 5 разів. 

Основним підрозділом МСПК був відділ заготівлі 

крові та її компонентів. До відділу входили підрозділи: 

операційний, розчинний, монтажний, мийний та 

експедиційний. Відділ забезпечував основні якісні 

показники діяльності станції і всієї служби крові міста. 

Основні якісні показники виробничої діяльності 

служби крові міста видно з таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Основні якісні показники служби крові м. Кременчука у 1976–1981 рр. 

 
1976 р. 1977 р. 1978 р. 1979 р. 1980 р. 1981 р. 

план вик план вик план вик план вик план вик план вик 

Заготівля крові без 
консервантів у літрах 

4421 11937 11892 22300 22360 22294 22612 22607 22896 22978 33048 33112 

Питома вага 
безоплатної крові 

79 89 89 87 86 85 

Заготовлено плазми 1130 665 3370 1152 4400 2280 3350 6608 6600 11090 7780 11261 

У тому числі:  

-нативна плазма на 

переливання 
- 114 3370 1149 4400 2234 3350 3339 1100 1198 1180 2248 

-висушено плазми - - - - 5500 3351 6600 7728 

- кров на переробку - 3303 11768 11593 11000 11845 8870 22297 11500 22737 22065 22911 

- кров на переливання - 11390 - 9978 - 8806 - 8808 - 6654 - 5596 

Стандартні сироватки, 

усього 
550 552 557 552 557 559,1 449 552 440 551,1 442 662,1 

У тому числі:   

- ізогема-глютинуючі 550 552 445 443 445 447 440 440 330 441 330 550 

-антирезусні - - 112 9 112 112,1 9 112 110 110,1 112 112,1 

Ер. маси перероблено 

на амінокровін  
- - - 9950 7728 11128 3341 11128 11042 

Видано на переливання 11300 4450 11800 3328 6600 4494 5520 3300 9900 1196 11239 2297 

Середня разова доза 230 240 247 245 265 250 

Брак крові 4,5 5,9 5,3 4,3 3,0 1,9 
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З таблиці 2 видно, що з року в рік покращувався 

якісні показники служби крові. Так, збільшується 

кількість заготовленої крові, зокрема відсоток іде на її 

переробку, зменшується питома вага перелитої цільної 

донорської крові, усе частіше здійснюється лікування її 

компонентами і препаратами, збільшується середня 

разова доза кроводачі.  

Трансфузілогічна активність лікувально-

профілактичних установ міста подана в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Динаміка трансфузілогічної активності лікувально-профілактичних установ м. Кременчука у 1976-1981 рр. 

Рік 

Кількість 

хворих, яким 

здійсн. трансф. 

Кількість 

трансфузій 

У тому числі: 

крові сухої нативн. плазми ер. маси препарати крові кровозамінники 

1976 7363 22268 10882 1202 286 738 9160 

1977 8458 19438 3347 3234 1189 478 10733 

1978 10313 22082 2938 4024 1438 880 12646 

1979 12830 29809 2866 4067 1155 1453 19134 

1980 12825 29069 2597 3343 968 1122 20567 

1981 11241 26271 2203 5644 1065 398 16974 
 

З таблиці 3 видно, що з року в рік кількість хворих, 

яким переливалася цільна кров, знижується і 

збільшується кількість хворих, які отримують препарати 

крові та кровозамінники, що відповідало тогочасним 

поглядам трансфузіології. 

Якісний показник діяльності служби крові міста, як 

відомо, характеризується зниженням рівня переливання 

цільної крові на одне профільну ліжко. Ці дані подано в 

таблиці 4. 

Таблиця 4 

Характеристика перелитої крові на одне профільне ліжко (в літрах) 

Профіль ліжка 1976 р. 1977 р. 1978 р. 1979 р. 1980 р. 1981 р. 

Хірургіч. загальне 2,500 1,600 0,995 1,119 0,663 1,200 

Дитяча хірургія 0,200 0,200 0,260 0,200 0,130 0,128 

Нейротравматологічні - 0,100 0,065 0,360 0,150 0,640 

Травматологічні 0,860 0,600 0,980 0,800 0,230 0,830 

Урологічні 0,900 0,800 0,900 0,814 0,620 0,400 

Онкологічні 1,200 0,692 0,700 0,500 0,505 0,500 

Гематологічні - 3,300 2,900 1,870 1,849 1,200 

Інфекційні дорослі 0,100 0,455 0,150 0,150 0,210 0,025 

Інфекційні дитячі - - - 0,150 0,110 0,106 

Дитячі соматичні 0,082 0,481 0,170 0,143 0,070 0,049 

Акушер-гінекологічні 1,720 0,547 1,307 0,615 0,652 0,514 
 

Аналізуючи дані таблиці 4 видно, що в лікувально-

профілактичних установах міста намітилася стійка 

тенденція до зниження кількості цільної донорської 

крові, яка переливається хворим, на одне профільне 

ліжко, що, безумовно, є позитивним фактором у справі 

надання медичної допомоги хворим. 

Службою крові міста приділялося багато уваги 

питанням професійної підготовки медичного персоналу 

МСПК, а також організаційно-методичній допомозі 

відділенням переливання крові та лікувально-

профілактичним закладам з питань служби крові та 

актуальних питань трансфузіології. 

Усі лікарі МСПК неодноразово проходили 

підготовку на робочих місцях при обласній СПК, 

Київському НДІ гематології та переливання крові. 

При МСПК щорічно проводилися декадники з 

лікарями і середнім медперсоналом за програмою НДІ 

гематології та переливання крові. Крім цього, щомісяця 

проводилися заняття з завідувачами СПК і лікарями, 

відповідальними за організацію служби крові в 

лікувально-профілактичних закладах міста з актуальних 

питань трансфузіології. Так, на декадниках і семінарах 

щорічно висвітлювалися основні принципи компонентної 

трансфузиційної терапії (лікар Г.О. Андрєєв), сучасні 

кровозамінники, успіхи і перспективи отримання якісно 

нових кровозамінників, що переносять кисень (лікар 

О.Д. Удальцов), деякі проблеми неінфекційної імунології 

в клінічній трансфузіології (лікар В.В. Зінов’єва) та інші 

актуальні питання трансфузіології. 

Дані про підвищення професійного рівня 

медпрацівників міста з питань служби крові подано в 

таблиці 5. 

З даних таблиці видно, що основна увага була 

звернена на професійну підготовку медперсоналу СПК, 

тому що персонал, який перейшов на роботу до МСПК, 

ще не був підготовлений з питань служби крові. У 

наступні роки приділялася увага підготовці до цієї 

служби медпрацівників загально-лікувальної мережі. 

З організаційно-методичною та контролюючою 

метою співробітниками станції проводилися планові 

виїзди до лікувально-профілактичних закладів, що 

видно з таблиці 6. 
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Таблиця 5 

Дані про підвищення кваліфікації медичних працівників сфери переливання крові і трансфузіології м. Кременчука 

Показники 1976 р. 1977 р. 1978 р. 1979 р. 1980 р. 1981 р. 

Підготовка на робочих місцях, усього 12 4 5 82 102 79 

- на місцевих базах  9 3 3 81 94 76 

- в НДІ гематології і переливання крові 3 1 1 - 2 2 

- в інших закладах - - 1 1 6 1 

Підготовка в ІУЛ - - - 1 1 - 

Усього подготовлено лікарів 4 3 31 37 39 29 

У тому числі:   

- із загальнолік. мережі - - 23 26 30 16 

- із СПК 4 3 5 7 5 9 

- із ВПК - - 3 4 4 4 

Усього підготовлено середнього медперсоналу  8 1 20 45 64 50 

У тому числі:  

- із загальнолік. мережі - - 17 21 40 22 

- із закладів служби крові 8 1 3 24 24 28 
 

  

Таблиця 6 

Кількість виїздів до лікувально-профілактичних закладів з організаційно-методичною метою 

 1976 р. 1977 р. 1978 р. 1979 р. 1980 р. 1981 р. 

Кількість виїздів 14 15 17 16 18 10 

Кількість обстежених лікувальних закладів 8 7 9 6 8 6 

У тому числі:  

- міських 8 7 8 5 7 6 

- сільських - - 1 1 1 - 
 

З 1981 р. була організована штатна бригада для 
виконання плану заготівлі крові у виїзних умовах. 

Діяльність бригади із заготівлі крові у виїзних умовах за 
1976-1981 рр. подана в таблиці 7. 

Таблиця 7 

Діяльність бригади із заготівлі крові у виїзних умовах 

Показники 1976 р. 1977 р. 1978 р.  1981 р. 

Кількість виїздів 2 8 6 7 

Кількість прийнятих донорів на виїзді  177 836 253 341 

Кількість крові,заготовленої на виїзді з консервантами 51,0 241,0 40 99,1 
 

Служба крові міста велику увагу приділяла виконанню 

Постанови Ради Міністрів СРСР № 10 від 03.01.1968 р. «Про 

проставлення і перенесення відміток в документи громадян 

про групу і резус-належність», що видно з таблиці 8. 

Таблиця 8 

Про виконання Постанови Ради Міністрів СРСР № 10 від 03.01.1968 р. 

Показники 1976 р. 1977 р. 1978 р. 1979 р. 1980 р. 1981 р. 

Поставлено відміток у документи громадян 3945 4450 5573 4974 5941 8028 

Усього поставлено відміток з часу виходу постанови  35075 17450 23023 27997 33938 41996 

Перенесено відміток у паспорти нового зразка 2132 1602 2819 4914 3610 5548 

Усього перенесено 65 1667 4486 3400 13010 18558 
 

В успішному виконанні планових завдань із 
комплектування безоплатних донорів та збільшення разової 

дози кроводачі велику роль відігравала санітарно-просвітня 

робота серед населення міста. 
Діяльність із пропаганди донорства здійснювалася 

силами медичних працівників МСПК і ВПК лікарень, 

членами Товариства Червоного Хреста, лікарями всіх 
спеціальностей під керівництвом будинку санітарної освіти, 

за активної допомоги і сприяння партійних, профспілкових, 
комсомольських та інших громадських організацій. 

У місті регулярно проводилися зльоти пропагандистів-

донорів, традиційні щорічні декади з проблем донорства під 
девізом «Здати кров – урятувати життя». На підприємствах, у 

лікарнях, в установах встановлювали стенди про донорство і 
переливання крові, світлову рекламу, організовували 

«Куточок донора», випускали санбюлетні з питань донорства 

тощо. У будівлі міської СЕК були оформлені стенди «Донор», 

«Переливання крові в СРСР», «Алея кращих донорів міста» 
та ін. На підприємствах і в клубах міста регулярно читалися 

лекції про донорство і переливання крові під девізом «Кров 

донора рятує життя». У лікувально-профілактичних закладах 
міста, в амбулаторно-поліклінічній мережі населенню 

регулярно показували фільм «Переливання крові». Читали 

лекції про донорство на міському радіо, висвітлювали 
проблеми донорства в місцевій пресі. 

Велика увага приділялася залученню молоді до 
донорства, яке було потужним засобом морального, 

соціального і громадянського виховання.  

У І977 р. при Виконкомі міської Ради народних 
депутатів була організована міська донорська рада. 

У період 1976-1981 рр. в місті нагороджено значком 
«Донор СРСР» I, II, III ступенів 1577 осіб і значком 

«Почесний донор СРСР» – в 108 осіб, що видно з таблиці 9. 
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Таблиця 9 

Кількість нагороджених значками «Донор СРСР» і «Почесний донор СРСР» 

Нагороджено 1976 р. 1977 р. 1978 р. 1979 р. 1980 р. 1981 р. 

Значками «Донор СРСР» I, II, III ст. 215 370 132 175 430 255 

Значком «Почесний донор СРСР» 12 15 21 26 17 17 
 

У МСПК проводилися заходи з підвищення 

продуктивності праці, економії часу, поліпшення умов, 

охорони праці та наукової організації праці серед 
співробітників. Упроваджено п’ять рацпропозицій, у 

1982 р. Л.Й. Черепановою отримано авторське свідоцтво. 

Для подальшого розвитку служби крові та клінічної 
трансфузіології в місті перед службою крові ставили такі 

завдання: 
– ширше залучати у безоплатні донори жителів міста, 

особливо за рахунок населення зі сфери обслуговування; 

– постійно прагнути до підвищення середньої разової 
дози крові, довівши її до 400 мл; 

– збільшувати кількість заготовленої крові в основному 

за рахунок безоплатних донорів; 
– у лікувально-профілактичних закладах ширше 

застосовувати компонентну трансфузійну терапію, для чого 
вдосконалювати організаційно-методичну допомогу 

працівниками служби крові практикуючим лікарям; 

– удосконалювати апробацію донорської крові; 
– зміцнювати матеріально-технічну базу служби крові, 

розширювати виробничі площі для збільшення кількості й 
асортименту продукції, постійно домагатися поліпшення її 

якості. 

Висновки. Отже, дослідження історії становлення і 
розвитку служби крові в системі охорони здоров’я м. 

Кременчука дозволить заповнити лакуни в історії 

організації регіональної системи охорони здоров’я, 
використати позитивні практики й уникнути помилок 

минулого в процесі реформування медичної галузі.  
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HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE BLOOD SERVICE  

IN THE HEALTH CARE SYSTEM IN KREMENCHUK (1930-1981) 

The development of the blood service in Kremenchuk for the period from 1930 to 1981, based on the archival materials is 

analyzed in the article. The material and technical basis and the peculiarities of the DBT’s work organization are 

characterized. The main quality indicators of the blood service are highlighted, the dynamics of the transfusiological activity 

of the medical and prophylactic institutions of the city is investigated, the characteristics of the transfused blood on one profile 

bed, etc. are described. Particular attention is paid to the system of formation of the base of free donors, measures to attract 

the inhabitants of the city to the donation.  
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Постановка проблеми. Цьогоріч восени 

Національній академії аграрних наук України 

виповнюється 100 років. Багаторічні історичні розвідки, 

здійснені в Інституті історії аграрної науки, освіти і 

техніки Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки Національної академії аграрних наук 

України, засвідчили, що її попередником був 

Сільськогосподарський науковий комітет України 

(1918–1927). Відрадно зауважити, що результати 

проведених досліджень щодо історії становлення 

НААН, зокрема дати її заснування, були схвалені 

Українським інститутом національної пам’яті. Відтак, 

віковий ювілей аграрної академічної науки 

вшановуватиметься на державному рівні відповідно до 

Постанови Верховної Ради України № 2287-VIII від 

8 лютого 2018 р. «Про відзначення пам’ятних дат і 

ювілеїв у 2018 році». 

У світлі ювілейної події актуалізувалися дослідження 

стосовно історії НААН, зокрема її першої предтечі – 

Сільськогосподарського наукового комітету України [1–

4]. Актуальність обумовлена ще й тим, що тривалий час 

вважалося, що відлік своєї діяльності НААН вела з 

1931 р., коли була створена Всеукраїнська академія 

сільськогосподарських наук. Тому вважаємо доцільним 

розкрити науковій спільноті доробок провідного 

науково-методичного і координаційного осередку 

аграрної науки на українських землях – 

Сільськогосподарського наукового комітету України 

(СГНКУ). 

Метою історичної розвідки є вивчення досвіду 

міжнародної співпраці СГНКУ в 20-х рр. минулого 

століття. Джерельною базою дослідження слугували 

матеріали з Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України та інформаційні 
видання – «Бюлетень Сільсько-Господарського Наукового 

Комітету України», «Вістник сільськогосподарської 

науки» та «Вісті ВУЦВК». Для системного і повного 

розкриття предмету дослідження було обрано 

структурно-логічну схему подачі дослідницького 

матеріалу, що базується на загальнонаукових принципах 

історизму, об’єктивності та наступності. Комплексно 

використані методи джерелознавчого аналізу й синтезу, 

класифікації, а також проблемно-хронологічний, 

порівняльно-історичний, ретроспективний та метод 

періодизації. 

Виклад основного матеріалу. Учений комітет, 

такою була перша офіційна назва установи, заснований 

30 листопада 1918 р. при Міністерстві земельних справ 

[5]. Згодом він кілька разів змінював свою юридичну 

назву і підпорядкування: Сільськогосподарський 

вчений  комітет України (2 травня  1919 р.) і 

Сільськогосподарський науковий комітет України 

(25 листопада 1920 р.). Упродовж дев’ятирічного 

функціонування важливе місце у його діяльності 

відводилося вдало організованій на високому науково-

методичному рівні міжнародній складовій. Вперше про 

неї зазначається у «Статуті Сільськогосподарського 

наукового комітету України» від 25 листопада 1920 р.: 

«У цілях всебічного розвитку і найінтенсивнішого 

розвитку сільськогосподарської науки на Україні в 

рівень з всесвітнім її поступом, Комітет зв’язує 

постійний контакт зо всіма відповідними науковими 

установами, як окремих країн, так і установами 

міжнародного характеру, і, з свого боку, являється 

інтернаціональним осередком сільськогосподарської 

науки та наукових дослідів сільського господарства в 

усіх його проявах» [6]. Цим документом також 

визначалося, що Комітет збирає і розробляє дані про 

всесвітній стан сільського господарства та аграрної 

науки зокрема. Крім того, він здобув право 

організовувати свої представництва при відповідних 

установах інших країн і налагоджувати тісну співпрацю. 

Відтак, у комітетській структурі з’являється Бюро 

закордонних зносин. Його роботою керував 

Й. Маєвський за технічною допомогою організаційного 

відділу секретаріату СГНКУ. Новостворене бюро 

активно долучилося до налагодження ділових зв’язків з 

іноземними державами, передусім шляхом спеціального 

Історична розвідка присвячена висвітленню міжнародної діяльності Сільськогосподарського наукового 

комітету України – провідного координуючого науково-методичного центру аграрної науки у 20-х рр. 

минулого століття. Розкритий еволюційний поступ Бюро закордонних зносин. Акцентується увага на 

здобутках установи у різних напрямах аграрної науки. Визначено роль і місце Комітету у науково-

організаційному забезпеченні галузевої науки та дослідної справи у світовому співтоваристві.  

Ключові слова: Сільськогосподарський науковий комітет України, Національна академія аграрних наук 

України, Бюро іноземних зносин, міжнародна співпраця, історія аграрної науки., сільськогосподарська 

дослідна справа. 
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листування [7]. Внаслідок цього Комітет почав 

співпрацювати з галузевими установами Англії, Бельгії, 

Італії, Німеччини, США, Франції, Чехословаччини, 

Швеції та ін. У результаті проведених архівних пошуків 

вдалося віднайти документ, ухвалений Пленумом 

СГНКУ 29 грудня 1923 р., в якому зазначається що 

відряджений «…представник Президії має ознайомитися 

з станом наукової с.-г. праці в Європі та Америці і 

зокрема – встановити контакт праці СГНКУ з працею 

Міжнародного Інституту Агрикультури в Римі» [8]. 

Таким чином, перед фахівцями, яких відряджали 

за    кордон, ставилося першочергове завдання 

налагоджувати міжнародну співпрацю. 

Міжнародна діяльність відбувалася за проблемними 

питаннями, адже Комітет як провідний координуючий та 

науково-методичний центр аграрної науки намагався 

відшукати рішення різноманітних невідкладних 

проблем, з якими зустрічалося вітчизняне сільське 

господарство. Надзвичайно важливою виявилася робота 

над створенням єдиної метеорологічної служби України. 

Вивчався іноземних досвід, досліджувалися різні світові 

моделі її організації. У результаті були розроблені 

інструкції спостережень з сільськогосподарської 

метеорології; макрокліматичні карти України; 

систематизована бібліографія про метеорологію; за 

допомогою власної прийомної радіостанції був 

налагоджений зв’язок з метеорологічними осередками 

всієї Європи, а телеграфний – встановлено з Європою та 

частково Азійською територією СРСР [7, с.89]. Це дало 

можливість щодня одержувати метеорологічні бюлетені 

з зазначених територій, зводити їх і своєчасно складати 

щоденні синоптичні карти погоди, які видавала 

Метеорологічна секція СГНКУ. Внаслідок міжнародної 

співпраці вдалося розробити метеорологічну 

термінологію, що стало вагомим здобутком Комітету 

задля подальшого розвитку галузі. 

Питання посухи, особливо в 1924 р., ставали 

ключовими на порядку денному засідань Комітету. 

Учені-аграрії докладали чимало зусиль для боротьби з 

цим явищем, з-поміж іншого зверталися за допомогою 

до іноземних колег. Так, на засіданні Комісії СГНКУ у 

боротьбі з посухою 6 вересня 1924 р. під час дискусії 

Г. Помаленький зазначив, що всі заходи щодо боротьби 

з посухою слід базувати на дослідах, посилаючись на 

яскравий приклад закордонних дослідних станцій. 

Інший вітчизняний учений Є. Оппоков зауважував, що 

меліоративна дослідна справа в Україні лише 

започатковувалася і далеко відставала від закордонних 

сусідів [9]. Переймаючи досвід іноземних колег та 

надаючи вагомого значення їхнім напрацюванням для 

вітчизняної меліораційної справи, Меліораційна секція 

СГНКУ, збираючи літературні джерела про зрошування, 

здійснила переклад з англійської мови першої частини 

праці J.A. Widtsoe «The principles of irrigation 

practice»(1920) [7, с.92]. Таким чином, найбільш цінні 

іноземні видання, що становили беззаперечну 

актуальність і важливість для української аграрної 

науки, СГНКУ намагався перекладати і видавати 

власним коштом. 

Активна міжнародна співпраця СГНКУ з іноземними 

профільними установами відбувалася протягом 1926–

1927 рр. щодо вивчення проблем ринків та 

стандартизації [10]. Унаслідок розроблення питання про 

експорт були проведені спеціальні дослідження 

основних закордонних ринків, які імпортували з України 

сільськогосподарську продукцію. Висновки фахівців 

супроводжувалися відповідними картами окремих 

товарів, орієнтовними характеристиками експортних 

ринків, санітарних вимог, стандартів, марок тощо, та 

висвітленням стану питання про методику 

стандартизації. Поряд з тим, систематизувалися і 

літературні джерела за проблемою. Для цього були 

відряджені фахівці Комітету до Росії та Німеччини. У 

США та Канаді залучили місцевих спеціалістів. Бюджет 

цих робіт становив біля 10 тис. крб. 

У «Доповідній записці про організацію 

сільськогосподарської наукової роботи по лінії НКЗС, у 

зв’язку з загальною системою та організацією 

сільськогосподарської науки на Україні» [11] 

зазначалося, що СГНКУ активно долучається до 

міжнародної наукової діяльності. У зверненні до 

Генерального секретаря КП(б)У Л. Кагановича ще й 

підкреслювалося, що «Комітет фактично став вже 

центром, що об’єднує с.г. науку на Україні та широко 

репрезентує її по за межами України, беручи участь в 

ряді Союзних, закордонних та міжнародних 

конференціях, з’їздах та конгресах від імені УСРР» [12]. 

Серед них слід виділити: Міжнародний ґрунтознавчий 

конгрес у Вашингтоні, IV Міжнародну конференцію 

ґрунтознавців у Римі, IV ботанічний конгрес у США [13] 

та ін. 

Важливим аспектом міжнародної діяльності СГНКУ 

була видавнича складова та обмін літературою з 

іноземними державами. У черговому «Статуті 

Сільськогосподарського наукового комітету України», 

ухваленому його Пленумом 6 липня 1923 р. та 

затвердженому Колегією Народного комісаріату 

земельних справ УСРР 9 серпня 1923 р., у розділі VI 

«Особливі права Комітету» зазначається: «Комітет 

одержує з-поза кордону потрібні для його праці видання 

(періодичні та неперіодичні) і наукові матеріали 

(колекції, приладдя та ін.) без цензури і мита, згідно з 

існуючими про це положеннями…» [14], визначеними у 

постанові Ради Народних Комісарів УСРР від 9 березня 

1923 р. [15]. Бібліографічно-бібліотечне бюро СГНКУ 

під проводом відомого вченого-географа, бібліографа 

К. Дубняка налагодило регулярний обмін виданнями 

Комітету та з обмінного книжкового фонду з науковими 

установами України, СРСР та закордону. Наприклад, за 

1923–1924 рр. із-за кордону надійшло до 300 окремих 

назв сільськогосподарських наукових видань, зокрема й 

багато періодики [16]. Надходження відбувалися на 

постійній основі. Завдяки цьому Бібліографічно-

бібліотечному бюро вдалося широко висвітлювати 

доробок іноземних колег шляхом підготовки рефератів і 

доповідей та огляду нових надходжень закордонної 

літератури. У провідних фахових часописах СГНКУ 

були запроваджені відповідні рубрики, в яких знаходили 

відображення вищезазначені відомості. Окремо варто 

наголосити, що вітчизняні вчені-аграрії брали активну 

участь у міжнародній науковій діяльності шляхом 

розміщення публікацій у закордонній пресі, чим 
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зміцнювали авторитет аграрної держави України у 

світовому вимірі. 

Бібліографічно-бібліотечне бюро під керівництвом 

Г. Коха відпрацювало власну класифікацію літератури, 

дотримуючись міжнародних бібліографічних норм [17], 

зосередившись на критично-oглядовій оригінальній 

системі. В її основу була покладена децимальна система, 

але відмінна від міжнародної. Як наслідок, вона була 

широко запроваджена у практику Бібліографічно-

бібліотечного бюро, Центральної сільськогосподарської 

бібліотеки СГНКУ та всіх профільних бібліотек 

республіки [7, c.100]. 

Принагідно зазначимо, що Бюро іноземних зносин 

мало власних спеціальних кореспондентів у різних 

куточках світу, що представляли його інтереси на 

різноманітних фахових рівнях, інформували про наукову 

галузеву діяльність, надсилали інформаційні 

повідомлення та налагоджували обмін новою науковою 

літературою, що виходила за кордоном. Наприклад, 

спеціальний кореспондент Бюро у Ленінграді К. Барсов 

увесь час інформував Комітет про наукову 

сільськогосподарську роботу, яку здійснювали 

ленінградські установи. Лише за 1923 р. він надіслав 

понад 60 повідомлень, рефератів тощо. Завдяки йому 

Комітет отримав усі новітні аграрні видання, що 

виходили в Ленінграді, та підтримував тісну співпрацю з 

Інститутом дослідної агрономії РСФРР. 

Після реорганізації СГНКУ у 1924 р. та переїзду його 

з Києва до Харкова Бюро закордонних зносин увійшло 

до складу Загальної секції Комітету разом із двома 

бібліотеками, Бібліографічним і Термінологічним бюро, 

видавничою справою, Сіткою кореспондентів. Зважаючи 

на налагоджену тісну співпрацю з іноземними 

аграрними закладами та беручи до уваги, що здобутки і 

видання Комітету стали широковідомими далеко за 

межами України й виходили з резюме іноземними 

мовами, в 1926 р. у штаті СГНКУ запроваджено посаду 

друкарки «… для закордонних мов» [18].  

Діяльність Бюро закордонних зносин регламентува-

лася відповідними інструкціями, затвердженими НКЗС 

УСРР [19]. Станом на 1 січня 1927 р. була налагоджена 

співпраця, передусім через обмін, із 300 закордонними 

науковими аграрними установами [20].  

Задіяні в дослідженні репрезентативні документи 

дають підстави для висновку, що СГНКУ вдалося 

розгорнути широку міжнародну співпрацю з 

численними сільськогосподарськими установами світу 

за різними напрямами аграрної науки та дослідної 

справи. Внаслідок цього відбувся плідний обмін 

досвідом, літературою, знаннями і здобутками, як на 

рівні теоретичних розробок, так і в площині практичної 

реалізації. Представники СГНКУ постійно брали 

активну участь у ключових галузевих заходах. Про тісну 

міжнародну співпрацю свідчать численні реферати та 

нариси на сторінках провідних галузевих видань 

СГНКУ. Упродовж 1920–1927 рр. Комітет довів, що він 

є потужним міжнародним науково-методичним та 

координаційним центром аграрної науки на українських 

землях. 
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Постановка проблеми. Зростання міжнародної 

активності сучасної України, входження її до низки 

світових та регіональних структур обумовило 

необхідність розбудови дипломатичної служби і 

розробки головних напрямів зовнішньої політики. В 

зв’язку з цим особливої актуальності набуває вивчення і 

узагальнення досвіду міжнародної діяльності 

українських національних урядів 1917–1921 років. Серед 

усього розмаїття зовнішньополітичних контактів 

Української Центральної Ради першочергове значення 

мали її дипломатичні взаємини з країнами Антанти, які 

відігравали вирішальну роль у формуванні основних 

принципів міждержавних взаємин і встановленні 

світового порядку у повоєнний період.  

Мета даної праці полягає в тому, щоб всебічно 

проаналізувати чинники, які спричинили орієнтацію 

зовнішньої політики Української Центральної Ради  на 

Антанту та розглянути вплив європейської політичної 

ситуації на українське державотворення. 

Виклад основного матеріалу. Для вивчення 

зазначеної проблеми найбільший інтерес становлять 

роботи безпосередніх учасників тих подій, зокрема праці 

М. Грушевського [1], В. Винниченка [2], Д. Дорошенка 

[3], О. Шульгина [4] та інших. Характеризуючи 

проблеми становлення державності в цілому, вони 

торкаються і питань зовнішньої політики Центральної 

Ради та дипломатичної орієнтації на країни Антанти. 

У радянській історіографії Українська Центральна 

Рада загалом класифікувалася як установа «буржуазно-

націоналістична», «контрреволюційна». Цілком 

зрозуміло, що й зовнішньополітична діяльність її в 

працях офіційних істориків М. Супруненка [5], 

Р. Симоненка [6], І. Хміля [7] та інших оцінювалася 

негативно.  

Починаючи з 90-х років ХХ ст., коли з’явилася 

можливість працювати з архівними джерелами, які були 

раніше забороненими для дослідників, побачили світ 

наукові праці, присвячені різним аспектам діяльності 

українських національних урядів. Серед таких праць 

заслуговують на увагу роботи вітчизняних істориків 

В. Верстюка [8], Д. Вєдєнєєва [9], В. Сергійчука [11], 

М. Держалюка [12], В. Соловйової [12], О. Павлюка [13] 

та інші аналізують джерела з наукових позицій, 

неупереджено висвітлюють історію України із 

залученням архівних документів. 

Впродовж літа 1917 р. якогось зацікавлення 

Україною Антанта і США не виявляли, що 

пояснювалося державотворчою концепцією проводу 

Центральної Ради щодо автономії у складі Росії та 

твердою лінією Тимчасового уряду на продовження 

війни до переможного кінця. У ті дні головним 

чинником міжнародної політики у Європі була Франція, 

яка була ядром Антанти й спромоглася у ході світової 

війни, особливо на її кінцевому етапі, стати провідною 

державою світу. Крім того, Францію та Російську 

імперію пов’язували довголітні тісні зовнішньополітичні 

стосунки. Вона, безперечно, прагнула мати у особі Росії 

сильного партнера і союзника у збройному протистоянні 

з Німеччиною. Отже, Париж і його зовнішньополітичне 

відомство не сприймали виникнення якихось державних 

утворень на території Росії після падіння імперії й 

докладали всіх зусиль для збереження єдиної Росії та її 

збройних сил, зокрема на українському напрямку, де 

діяли наймогутніші Південно-Західний та Румунський 

фронти. 

До збереження єдиної Росії Францію, зрештою як і 

Англію та США, спонукали економічні інтереси. За 

підрахунками В. Косика, іноземні капітали, вкладені у 

Російську імперію, сягали 2242 млрд. золотих рублів. Із 

них Франція інвестувала – 581,4 млн., Англія – 507,5, 

Німеччина – 441,3, Бельгія 341,6, США – 117,8 млн. Як 

бачимо, Антанта і США, безумовно, не мали наміру 

втрачати свої капітали в Росії. У промисловість України 

найбільше капіталів вклала Франція – 210,6 із всіх 

419,2 млн. руб. Тобто, більшість іноземних капіталів 

інвестованих в Україну, були французькими [14, с.27-28]. 

Безумовно, першим завданням французької 

дипломатії було втримати російський фронт від 

Балтійського до Чорного моря, домогтися, щоб 

збереглася величезна військова сила, зокрема на 

території України. Адже на Східному фронті лише 

Німеччина впродовж 1917р. утримувала 74 дивізії, що 

становило 31% від усіх її військ в роки Першої світової 

війни [15, с. 324]. 

Навесні 1917 р. Південно-Західний фронт був 

потужною військовою сило. Ним командували 

У даній публікації проаналізовано міждержавні відносини України з країнами Антанти за доби 

Центральної Ради. Головним завданням української зовнішньополітичної служби було налагодження офіційних 

дипломатичних взаємин з урядами країн військово-політичного блоку Антанти. В роботі розглядається 

практична діяльність українських дипломатичних представництв у політичній, торговельно-економічній, 

військово-санітарній, пресово-інформаційній сферах у країнах призначення та їх наслідки для утвердження 

міжнародного статусу Української Народної Республіки. 

Ключові слова: Центральна Рада, Антанта, дипломати, переговори, уряд. 
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досвідчені висококваліфіковані воєначальники. 

Головнокомандувач арміями фронту – 59-літній генерал-

лейтенант Олексій Гутор – закінчив кадетський корпус, 

військове училище, академію Генерального штабу, всю 

війну перебував на фронті, командував дивізією, 

армійським корпусом, армією (згодом перейшов до 

Червоної армії, 1938 р. був репресований і 

розстріляний). Штаб очолював генерал-лейтенант 

Микола Духонін, який після більшовицького перевороту 

в Петрограді, з 1 листопада, став Верховним 

головнокомандувачем російської армії. Польове 

управління фронту перебувало у Києві. 

До фронту належали: на Поліссі – Особлива армія 

генерала П. Балуєва (три армійських корпуси і один 

кінний), 7-ма армія генерала Л. Бельковича (три 

армійських, Сибірський, Кавказький корпуси) в долині 

Гнилої Липи на Поділлі, 8-ма армія генерала 

Л. Корнілова (три корпуси на Дністрі і три – на 

Буковині), 11-та армія генерала І. Ерделі (три 

армійських, 1-й Туркестанський, Сибірський кінний 

корпуси) – в районі Дубно – Броди. У резерві фронт мав 

два гвардійських, три армійських і кінний корпуси. 

Загалом фронт мав на передній лінії 40 дивізій 

чисельністю майже 600 тис. вояків. 

Не менш потужним був Румунський фронт, який 

очолював головнокомандувач арміями генерал від 

інфантерії Дмитро Щербачов, що всю війну перебував 

на фронті, тривалий час командував арміями на 

Галицькому напрямку. Начальником штабу був генерал 

М.Головін. До  фронту належали 4-та армія генерала 

Олександра Рагози (згодом військовий міністр в уряді 

Гетьманату 1918 р.), 6-та армія генерала Опанаса 

Цурікова, а також 9-та армія генерала Анатолія 

Кельчевського та дві румунських армії. Крім того, у 

резерві – армійський, кінний та румунський корпуси. 

Загалом – 36 дивізій, чисельністю майже 450 тис. вояків 

[16, с.280-281]. 

Отже, війська, що протистояли Східному фронтові 

Центральних держав, були досить потужними, і це 

спонукало Антанту утримати їх, бодай у послабленому 

революційними подіями стані. Саме для цього вони 

підтримували антибільшовицькі сили у Росії й Україні, 

оскільки більшовики на чолі з В. Лєніним 

проголошували гасла про найшвидше закінчення 

бойових дій на фронтах, чим приваблювали мільйонні 

солдатські маси. Присутності величезних військ Росії на 

території України провід Центральної Ради не міг не 

враховувати у своїх відносинах і стосунках з 

Тимчасовим урядом до самого його падіння. Ці війська 

завдавали багато турбот Центральній Раді, оскільки були 

настроєні, здебільшого до неї вороже по  мірі зростання 

їх більшовизації. Крім того, вони ускладнювали 

стосунки з Раднаркомом внаслідок певних 

домовленостей із Всевеликим Військом Донським щодо 

евакуації фронтових козачих частин на Дон через 

територію України. 

Більшовицький жовтневий 1917 р. переворот у 

Петрограді радикально вплинув на українсько-російські 

стосунки. Як вже зазначалося,  Генеральний секретаріат 

відреагував на подію відозвою «До всіх громадян 

України», у якій не визнав Раднарком на чолі з 

В. Лєніним легітимним урядом Російської федерації.  

Центральна Рада проголосила Третій Універсал, яким 

утворено незалежну Українську Народну Республіку і 

накреслено низку докорінних перетворень суспільно-

політичного і економічного життя у державі. Щоправда, 

впровадження власного державного устрою у формі 

демократичної республіки із своєю законодавчою і 

виконавчою владою та окресленою територією не 

заперечувало федералістської орієнтації керівництва 

УНР.  

Проте на засіданні Центральної Ради, присвяченому 

цій проблемі, С. Шелухин, виголосивши історико-

правові підстави для оголошення державної 

незалежності, ставив під сумнів безумовну зовнішню 

орієнтацію на федерацію з Росією. Пізніше у праці 

«Переяславський договір України з московським царем 

Олексієм 1654 р. і нинішні події» він наголошував 

однозначно, що з падінням царату Україна фактично 

повернула свій суверенітет [17, арк.2]. 

За цих обставин Центральна Рада шукала підтримки 

у країн Антанти й намагалася встановити контакти з 

ними. Відтак, у жовтні-листопаді відбулися офіційні 

зустрічі і переговори між С. Петлюрою і представником 

Франції при російському головнокомандувачеві 

генералом Ж. Табуї. Його наступник, генерал Ніссель, 

мав розмови з М. Грушевським. Керівник французької 

військової місії в Румунії, генерал Бертельо, повідомляв 

Париж про обнадійливі перспективи розвитку 

українсько-французьких відносин. «Треба за будь-яку 

ціну сприяти українському рухові, – вважав він, 

водночас додаючи, – в неавстрійському, несепаратист-

ському, небільшовицькому сенсі» [14, с.102]. 

Саме у ці дні, 13 грудня, на засіданні Центральної 

Ради голова уряду В. Винниченко офіційно проголосив 

створення в Україні зовнішньополітичного відомства – 

Генерального секретаріату міжнародних справ. Секретар 

міжнаціональних справ Олександр Якович Шульгин – 

засновник новітньої української дипломатії, молодий, 

але вже відомий громадсько-політичний діяч, член ЦК 

Української партії соціалістів-федералістів, Малої Ради – 

за дорученням М. Грушевського брав участь  переговорах 

з Тимчасовим урядом щодо надання Україні автономії. 

Коли, у відповідності з правовою концепцією Третього 

Універсалу, уряд УНР створив зовнішньополітичне 

відомство, О. Шульгин поринув у дипломатичні 

контакти і домігся перших успіхів у стосунках України з 

державами Антанти, насамперед Францією, Англією, 

Італією, Швейцарією і Чехословаччиною. 

Чимало істориків Української революції відзначали, 

що у листопаді 1917 р. керівництву УНР надавався 

серйозний шанс порозумітися з країнами Антанти. Це, 

безумовно, могло радикально вплинути на події, які 

призвели до падіння Центральної Ради. У зв’язку з 

непевним становищем на фронті, Верховний 

головнокомандувач генерал Микола Духонін звернувся 

до уряду УНР з проханням дозволити перенести Ставку 

до Києва. Але отримав згоду лише на Чернігів. або  

Ніжин, за умови присутності у ній представників 

України та інших національних державних утворень. 20 

листопада В. Лєнін і Л. Троцький призначили 

головнокомандувачем прапорщика Миколу Криленка. За 
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відмову розпочати переговори про перемир’я з німцями, 

генерал M. Духонін був заарештований і вбитий 

більшовицькими матросами. 

У зв’язку з цими подіями, військові місії Антанти 

при російській Ставці 22 листопада 1917р. перебралися 

до Києва. Серед них були: генерал Бартер (Англія), 

підполковник Лавернь (Франція), генерал Ромеї (Італія), 

генерал Такаяначі (Японія), генерал Коанда (Румунія), 

генерал барон де Ріккель (Бельгія) та інші. На 

залізничному вокзалі їм була влаштована урочиста 

зустріч з почесною вартою (60 моряків Чорноморського 

флоту). Гостей вітали представник Генерального 

секретаріату з військових справ Ю. Гасенко, комендант 

Києва генерал-лейтенант О. Цицович. Гості оглянули 

два українських піших полки та кадетів Української 

військової школи [14, с.116]. 

Отже, восени 1917 р. столиця України стала 

осередком жвавих контактів і переговорів з 

представниками Антанти, які, перш за все Франція і 

Англія, висловлювали привабливі пропозиції і обіцянки. 

Безумовно, у ці дні суттєво зріс інтерес Антанти до 

України, що був зумовлений, головним чином, їх цілком 

зрозумілим страхом перед ліквідацією Східного фронту і 

передислокацією дивізій Німеччини та Австро-

Угорщини на захід, де на відстані 100 км від Парижа 

четвертий рік не стихали запеклі та виснажливі для обох 

сторін бої [18, с.75]. 

 У ті дні австро-німецький Східний фронт під 

командуванням генерал-фельдмаршала Леопольда 

Баварського мав дві німецькі групи армій. Одна з них – 

генерал-полковника А. фон Лінгінзена (з березня 1918р. – 

генерал-фельдмаршала Г.фон Ейхгорна) – мала 20 

піхотних, 5 кінних дивізій з артилерією та спеціальними 

частинами і діяла безпосередньо на українському 

напрямку. У березні 1918 р. ця група армій «Лінгінзен» 

була реорганізована в групу армій «Київ». В Україні 

діяла також 2-га армія генерала кінноти Е.Бем-Ермолі 

австро-угорських військ, що налічувала 8 піхотних і 

2 кінні дивізії, загалом близько 450 тис. вояків. Саме у її 

складі діяв Легіон Українських Січових Стрільців під 

командуванням підполковника М.Тарнавського [19, 

с.307-308,371,376]. 

Отже, насамперед, військові діячі країн Антанти 

усвідомлювали значення тісних стосунків з Україною і 

намагалися переконати Париж про перспективність 

усілякої підтримки УНР. Керівник французької 

військової місії в Румунії і командувач союзними 

військами на Півдні Росії генерал Анрі-Матіас Бертельо 

у доповідній записці наголошував, що Україна 

практично відокремилася від Росії, має свій парламент і 

уряд. «Україна – найбагатший в Росії край. Вона може 

дати приблизно 500 тис. солдатів, її симпатії до Франції 

відомі... Оскільки російський уряд все ще не існує (автор 

мав на увазі уряд білої Росії), а українська Рада стає все 

більше й більше мішенню для німецьких і 

більшовицьких сил, я доношу до вашого відома глибоке 

переконання діяти» [14, с.112-113]. 

Наприкінці листопада і початку грудня французькі 

місії у Яссах (генерал Бертельо), у Петрограді (генерал 

Ніссель) і Париж інтенсивно спілкувалися в питаннях 

України. На рішучі вимоги Бертельо Париж реагував 

менше, ніж на пропозиції генерала Нісселя, який писав 

прем’єрові Франції Ж.Клемансо: «Погоджуюся з послом – 

ми повинні підтримувати український уряд, але офіційне 

визнання, здається, передчасне. Теперішня тактика 

уряду України не дозволяє знати точно, що він чинитиме 

у майбутньому». Отже, уряд Франції схилявся до 

пропозиції міністерства закордонних справ: 

«Утримуватися від заохочування до сепаратистської 

політики і бути надзвичайно обережними у питаннях 

незалежності України. Радше рекомендувати широку 

автономію» [14, с.124,126]. 

Орієнтація зовнішньополітичного курсу УНР у бік 

Антанти внаслідок згаданих умов, похитнулася, але 

зберігалася. Одним з її палких прихильників був 

генеральний секретар закордонних справ О. Шульгин. 

12 грудня він виступив з промовою, в якій окреслив 

найбільш сприятливий розвиток зовнішньої політики 

України. Він наголошував: «Ми змушені спиратися на 

віддалені західні держави. Ми повинні сказати цим 

державам – якщо вони хочуть допомогти Україні, то 

мусять дати відповідь на нашу ноту. Вони повинні 

визнати Українську республіку і надіслати сюди 

офіційних послів. Цим самим вони зміцнять наше стано-

вище» [14, с.129]. 

О. Шульгин заручився підтримкою генерала 

А. Бертельо, який у середині грудня надіслав 

Ж. Клемансо вимоги негайно визнати Україну й ужити 

відповідних заходів щодо встановлення міждержавних 

стосунків. «Визнати зараз Україну означає захистити її 

від австрійського просування; звільнити хоча б 

Південний фронт від доктрини миру за будь-яку ціну; 

дозволити собі, як тільки ми будемо офіційно 

уповноважені, надіслати туди наших інструкторів, 

перебудувати армію, контролювати залізницю і 

постачання фронту. На мою думку, ми повинні визнати 

Українську республіку і дати їй нашу підтримку – тим 

повнішу, чим більше вона входитиме в наші наміри» [14, 

с.136]. 

Незважаючи на вимоги України до Антанти визнати 

її й надіслати офіційних послів та встановити 

дипломатичні стосунки  відповідно до міжнародних 

норм, Париж обмежився делегуванням генерала 

Ж. Табуї французьким комісаром при уряді УНР. 5 (18) 

грудня 1917р. він передав голові Генерального 

секретаріату В.Винниченкові листа, у якому просив 

прийняти його для обговорення важливих справ щодо 

українсько-французьких відносин [20, арк.10-10зв]. 

Зауважимо, що раніше В. Винниченко відмовлявся від 

зустрічей з окремими представниками військових місій і 

категорично заявляв, що прийматиме лише офіційних 

послів держав Антанти після визнання ними України. 

Позицію голови уряду УНР повністю поділяв 

О. Шульгин, який 17 грудня заявив впливовому 

французькому журналістові Жану Пелісьє: «Ми хочемо 

визнання нашої Республіки. Ми не обговорюємо це 

питання з численними посланцями, які звертаються до 

нас: сьогодні це може бути лейтенант, завтра – сержант, 

післязавтра – ад’ютант. Ми хочемо кваліфіковану особу! 

Ми стомилися давати інформацію. Треба діяти!» [14, 

с.170]. 
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Париж ніяк не міг визначитися щодо української 

проблеми. Довідавшись, що українська делегація 

відбула до Бреста у статусі спостерігачів на переговори 

Раднаркому з Центральними державами, 23 грудня в 

столиці Франції відбулася спеціальна конференція за 

участю Ж. Клемансо, міністра закордонних справ 

Франції С. Пішона, голови Військового комітету 

союзників маршала Франції Ф. Фоша, а також 

представників, які прибули з Англії, військового 

міністра лорда Мілнера, заступника міністра  

закордонних справ лорда Р. Сесіла, генерала Дж. М.Мак-

Доноу та ін. Французька сторона висловлювалася більш 

прихильно до України, англійці пропонували 

висловлювати прихильність, але офіційно не визнавати 

за незалежну державу. Генералові Нісселю була 

передана телеграма із вказівками: французький уряд 

поки що не може визнати офіційно українського уряду 

без попереднього погодження з союзниками; водночас 

Франція визнає право народів на самовизначення і 

підтримуватиме український національний рух морально 

і матеріально [14, с.153]. 

Між тим, 20 грудня 1917 р. розпочалася Перша 

українсько-більшовицька війна, а 23 грудня більшовики 

зайняли Харків і розгорнули наступ на Київ. У ті 

напружені дні генерал Ж. Табуї стурбовано писав до 

Парижа, про негайне прийняття рішення щодо визнання 

України, інакше Францію випередить Німеччина, визнає 

УНР і запропонує прийнятні умови миру. Проте цей звіт 

генерала надійшов до  міністерства закордонних справ 

Франції  лише 28 січня, а 5 лютого 1918 р. до Парижа 

надійшла доповідна записка генерала Бертельо. У ній він 

слушно відзначав, що «Україна панує над ситуацією, її 

існування стає для нас запорукою майбутнього 

використання інших угруповань... З економічного боку 

Україна і Дон панують над рештою Росії. Отже, наші 

зусилля повинні бути спрямовані головним чином на 

Україну. Діяльність французької групи, посланої до 

Києва, могла б бути вирішальною, якби була підтримана 

ясним і щирим бажанням держав Антанти» [14, с.166]. 

Наприкінці грудня 1917 р. Україна опинилася перед 

реальною загрозою втрати завоювань революції, 

оскільки не мала власних збройних сил, щоб захистити 

себе від більшовицької агресії. Відтак, по-суті в 

безвихідній ситуації, 24 грудня уряд УНР передав 

воюючим сторонам Центральних держав і Антанти ноту 

про намір взяти участь на Брестській мирній 

конференції. Від 4 січня її делегація на чолі з 

Всеволодом Голубовичем розпочала переговори. 

Приймаючи рішення про участь у переговорах, 

політичний провід УНР виходив з національних 

інтересів і розраховував укласти мир з Центральними 

державами й припинити агресію більшовицької Росії, 

оскільки її делегація теж брала участь у конференції. 

Поряд з цим, Київ вважав необхідним підтримувати 

добрі стосунки з державами Антанти. Серед 

прихильників орієнтації на Антанту було чимало 

впливових діячів, зокрема О. Шульгин, С. Петлюра, 

В.Винниченко, слід зауважити, і М. Грушевський ніколи 

не виявляв пронімецьких настроїв чи думок, про що 

заявляв відверто українській громадськості. 

Тоді ж, у грудні 1918 р., голова французької 

військової місії генерал Ж. Табуї писав В. Винниченкові, 

що, хоча союзні держави ще не прийняли офіційних 

рішень про визнання незалежності України, він 

висловлює їх щире прихильне ставлення до уряду УНР й 

сподівання, що Україна буде союзником Антанти. 

22 грудня (3 січня) генерал Ж. Табуї з великим 

піднесенням у зверненні до В. Винниченка доповідав, 

що передає українському урядові офіційні документи 

про визнання Францією української держави [20, арк.10-

10зв]. Аналогічно вчинив і представник Англії в Україні 

П. Баге, який запевнив, що його країна має добрі наміри 

і підтримуватиме Україну у розбудові її державності [21, 

с. 233-234,242-243]. 

У ті дні, коли УНР була  визнана Францією де факто 

незалежною державою, член французького посольства у 

Швейцарії граф де Шатоне писав М. Тишкевичу: «Отже, 

ми представлені офіційно перед новою державою, до 

існування якої Ви спричинилися з таким запалом» [22, 

арк. 29]. 

Проте ці та інші заяви і документи, надані 

представниками Антанти, не означали повного і 

офіційного визнання незалежної України й не набули 

державно-правових актів з боку відповідних урядів. 

Крім того, морально-політична і матеріальна допомога, 

яких прагнула Україна, ставилася у залежність від її 

участі у спільній збройній боротьбі проти країн 

Четверного блоку, від продовження війни, що стало 

дуже проблематичним у зв’язку із зовнішньополітич-

ними акціями більшовицької Росії – заходами щодо 

перемир’я з Німеччиною і виходом із війни. 

Оскільки згідно з домовленістю Парижа з Лондоном, 

Україна увійшла до зони діяльності Франції – як 

військової, так і дипломатичної, генерали А. Бертельо і 

Ж. Табуї у січні 1918 р. домоглися від уряду УНР поряд 

з делегацією у Бресті надіслати делегацію до Ясс на 

переговори з Антантою. В. Винниченко і О. Шульгин 

відгукнулися й негайно скерували 16 січня своїх 

представників на чолі з заступником міністра 

закордонних справ А. Галіпом. Українці зустрілися з 

представниками Франції, Англії, США, Італії й висунули 

вимоги: визнати незалежність України великими 

державами Антанти; встановити дипломатичні стосунки 

й надіслати послів до Києва; надати матеріальну і 

фінансову допомогу на пільгових умовах.  

Проте країни Заходу обумовили виконання 

українських пропозицій багатьма застереженнями й  

заходами, здійснити які було майже неможливо. Отже, 

переговори не привели до позитивних результатів. А 

після проголошення IV Універсалу Центральної Ради і 

твердого поступу української делегації в Бресті як 

представників незалежної держави й визнання УНР 

Центральними державами, Антанта остаточно втрачає 

інтерес до України. 1(14) лютого Бертельо розпачливо 

доповідав у Париж: «Головна влада проголосила повну 

незалежність України... Ні Франція, ні, я думаю, всі інші 

союзні держави не можуть визнати таке рішення. Наш 

інтерес на сході Європи – це сильна і єдина держава, 

така, як колись Росія. Лише така Росія може стати 

противагою Центральним державам... Проголошення 
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незалежності зруйнувало б цю надію, а роздрібнена 

Росія стала б німецькою здобиччю» [14, с. 215]. 

Таким чином, ще до підписання Україною мирного 

договору з Центральними державами у Бресті, Антанта в 

особі впливового представника Франції, остаточно 

визначилася щодо України і Росії. Коли після вступу до 

Києва військ більшовицької Росії їх командувач 

М. Муравйов зібрав представників Антанти, генерал 

Ж. Табуї заявив йому, що Франція виступає проти 

незалежної УНР і укладання нею Брестського миру й 

встановив, за його звітом до Парижу, нормальні 

стосунки з більшовиками. Водночас він відмовився далі 

перебувати у Києві. Після дозволу Парижу залишити 

Україну, французька місія (майже 100 осіб) та інші 

представники Антанти 23 лютого покинули Київ. У 

доповідній записці В. Лєніну і Л. Троцькому 

М. Муравйов відзначав, що на зустрічі 13 лютого 1918 р. 

усі представники Антанти запевнили його у лояльності, 

засудили  IV Універсал Центральної Ради та її мирні 

угоди з Центральними державами [23, с.157-158]. 

Важко складалися й стосунки між Україною і США. 

Невдовзі, після появи у Києві військових місій Англії та 

Франції, у вересні 1917 р. туди з Москви прибув 

колишній американський консул у Римі Дуглас 

Дженкінс. Про тодішнє ставлення США до України 

красномовно свідчить той факт, що посол США у 

Петрограді однозначно застеріг американця не 

визнавати ніякого українського уряду. Отже, він лише 

раз мав неофіційну зустріч з державним секретарем у 

закордонних справах О. Шульгиним, і був, по-суті, 

пасивним спостерігачем подій Української революції. 

Все це було проявом національних інтересів США, які 

бачили Росію єдиною і неподільною державою, а 

українське питання вважали її внутрішньою справою. 

«Найголовнішим питанням для Антанти й США в 

грудні 1917 р. було утримати Східний фронт проти 

Німеччини, – слушно зауважує О. Павлюк. – Союзники, 

насамперед Англія і Франція, горячково шукали на 

території Росії ті сили, які могли б продовжувати воєнні 

дії проти Німеччини до остаточної перемоги» [24, 

с. 375]. Захід вважав, що на це спроможна лише єдина 

Росія, про що свідчили заяви державного секретаря 

Роберта Лансінга на початку січня 1918 р. та 

проголошені з великою помпезністю у Конгресі 8 січня 

14 пунктів президента Вудро Вільсона, в яких Україна 

навіть не згадувалася [24, с. 375]. 

Висновки. Таким чином, значну роль у формуванні 

подібного ставлення до України відігравали доповідні 

записки посла Д. Дженкінса до Вашингтона, в яких він 

безпідставно звинувачував керівництво Центральної 

Ради у пронімецьких настроях, а також закидав урядові 

«соціалістичну» політику. Антанта і США, безперечно 

не сприймали одного із пріоритетів зовнішньої політики 

України – боротьби за загальний мир без анексій і 

контрибуцій, що було проголошено у першій ноті 

Генерального секретаріату УНР від 24 грудня 1917 р. до 

урядів усіх воюючих держав. Важливим недоліком 

Центральної Ради, який спричиняв таке ставлення до неї 

з боку США, зрештою й інших країн Заходу, була 

автономістська концепція державного будівництва. 

Наслідком якої було те, що впродовж 1917р. вона не 

сформувала зовнішньополітичного відомства, засобами 

якого можна було винести українські справи на 

міжнародну арену. Лише у грудні 1917 р. О. Шульгин 

вперше звернувся з листом до уряду США у пошуках 

підтримки і налагодження контактів. Проте 

зневірившись у сприянні з боку Антанти і США, та 

можливості з їх допомогою зберегти незалежність і 

домогтися визнання, Київ все більше схилявся до 

сепаратного миру з Центральними державами, оскільки 

на миролюбні пропозиції щодо закінчення війни і 

загального миру Захід не відгукнувся. 
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Постановка проблеми. Постать першого директора 

Криворізького вечірнього робітничого технікуму 

В.І. Жигаловського до останнього часу вважалася 

дослідженою. Біографію останнього першим склав 

В.Л. Золотарьов [1, арк.10; 7, с.3]. Він же створив музейну 

експозицію у Криворізькому гірничорудному інституті 

(1972 р.), де і досі зберігаються подаровані родиною 

особисті речі Всеволода Інокентійовича [5]. Ім’я 

В.І. Жигаловського фігурує в усіх, без виключення, 

енциклопедичних [6, с.426-427; 8, с.227,375], ювілейних 

[10, с.6; 12, с.6; 13, с.7; 14, с.1, 3; 16, с.1] і монографічних 

[2, с.18; 4, с.29-35; 9, с.8; 11, с.106] дослідженнях з історії 

гірничорудного Криворіжжя. У нашій авторській 

інтерпретації В.І. Жигаловський є засновником вищої 

гірничої освіти у Кривому Розі [3, с.129-134]. Однак, 

незважаючи на великий історіографічний загал і 

безпосередні контакти з сім’єю, поза увагою криворізьких 

дослідників залишився надзвичайно вагомий факт 

біографії В.І. Жигаловського – виявляється, він був двічі 

репресований і його останній арешт виявився фатальним. 

Слід зазначити, що відомості про В.І. Жигаловського, як 

про жертву сталінського свавілля, були оприлюднені 

харківським колективом авторів ще у 2005 р. [15, с.451], 

однак, у безмежному інформаційному полі вражаючий 

факт загубився. І справа полягає не тільки у нашій 

дослідницькій недбалості, але ще й у тому, що у далекому 

1972 р. родичі В.І. Жигаловського не зробили бодай 

найменшого натяку на трагізм біографії першого 

директора КВРТ, а навпаки, представили Всеволода 

Інокентійовича «баловнем» сталінської епохи. Як 

наслідок, криворізькі науковці у зазначеному напрямку 

зовсім «не копали». Авторові особливо прикро, що 

з’ясований факт запізнився у часі і персоналія першого 

директора КВРТ не потрапила до нового обласного 

видання «Реабілітованих історією», тим більше, що у 

надрах ЦДАВОВ України автор знайшов облікову картку 

гірничого інженера В.І. Жигаловського, у якій наводяться 

невідомі раніше факти його біографії.  

Мета статті. Оприлюдненню щойно встановлених 

епізодів з біографії засновника вищої освіти у Кривому 

Розі, власне, і присвячена дана стаття.   
Виклад основного матеріалу. Всеволод Інокентійович 

Жигаловський народився 8 серпня 1888 року на Поділлі 

[1, арк.10; 17, арк.56]. За даними ЦДАВОВ, на які 

посилаються і харківські вчені, місцем народження 

В.І. Жигаловського було село Уланове Літинського повіту 

Подільської губернії [15, с.451; 17, арк.56], між тим, у 

музейному архіві Криворізького національного університету 

наводиться більш точна назва – село Гатки [1, арк.10], яке 

було передмістям тогочасного Уланового. Батько 

Всеволода – Інокентій Олександрович – був учителем 

Уланівського народного училища [1, арк.10]. Швидше за 

все, він мав фах математика, адже, працюючи під 

керівництвом сина у КВРТ, він впродовж 1922–1923 рр. 

викладав саме цю дисципліну [19, арк.6]. Інокентій 

Олександрович був уродженцем 1860-1861 рр., принаймні, 

у зведеній таблиці викладачів КВРТ говориться, що він був 

прийнятий на роботу 7 серпня 1922 р. у віці 61 року [19, 

арк.6]. Його дружиною, тобто, матір’ю Всеволода, була 

жінка на ім’я Ганна [18, арк.43]. Її роком народження слід 

вважати 1863-1864 рр. – нескладні розрахунки зроблені 

нами на підставі довідки про стан сім’ї В.І. Жигаловського, 

датованої 1926 р. і збереженої у фондах ЦДАВОВ України, 

у якій йдеться, що станом на 29 жовтня 1926 р. матері 

В.І. Жигаловського виповнилося 62 роки [18, арк.43]. 

В.І. Жигаловський мав вищу освіту, володів 

французькою та німецькою мовами [17, арк.56]. 

Докладний перелік закладів, де він навчався, автор 

нещодавно знайшов у ЦДАВОВ України. Так, у анкеті 

адміністративно-технічного персоналу Жовтневого 

рудоуправління Південнорудного тресту Всеволод 

Інокентійович зазначав, що він у 1898 р. закінчив 3-річне 

народне училище, у 1906 році – реальне училище, а у 

1913 р. – гірничий інститут у Катеринославі [17, арк.56]. 

Переїзд з рідного Поділля на Катеринославщину стався 
наприкінці ХІХ ст. – у музейному архіві КНУ зафіксовано, 

що реальне училище Всеволод закінчував саме у 

Катеринославі [1, арк.10]. У 1913 році Всеволод 

Жигаловський успішно завершив навчання і отримав 

звання гірничого інженера – у вищезазначеній анкеті він, 

вочевидь, називає номер отриманого диплому – № 8784 

від 9 грудня 1913 р. – хоча самого диплому нами, 

на жаль, не знайдено [17, арк.56-57]. Тогочасна Рада 

Катеринославського гірничого інституту (КГІ) на чолі з 

професором геології Миколою Лебедєвим визнала 

остаточний проект з гірничого мистецтва, що його 

Дана стаття продовжує серію авторських публікацій, присвячених видатним особистостям Криворізького 

національного університету. Мова йде про першого директора Криворізького вечірнього робітничого технікуму 

Всеволода Інокентійовича Жигаловського (1888-1941), якого вважають засновником вищої гірничої освіти у 

Кривому Розі, організатором вищої освіти на Криворіжжі. До названої персоналії автор звертається удруге, у 

зв'язку із встановленням раніше невідомих фактів про застосування до В.І. Жигаловського політичних репресій та 

його трагічну загибель у якості ув'язненого сталінських катівень. 

Ключові слова: Криворізький вечірній робітничий технікум, директор, гірничий інженер, науковець. 
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підготував Всеволод Жигаловський, «гідним почесного 

відгуку» [1, арк.1]. Тож, 25-річний інженер отримав 

перше у своєму житті наукове визнання, про що свідчив 

фаховий відгук за № 9802 від 9 листопада 1913 року, 

завірений гербовою печаткою і підписами ректора, декана 

і секретаря Ради Катеринославського Гірничого 

інституту. У зазначеному документі, до речі, стояли 

підписи відомих в історії Національного гірничого 

університету науковців: Миколи Йосиповича Лебедєва, 

що був ректором впродовж 1908–1919 та 1921–1924 років 

і став першим ректором Катеринославського гірничого 

інституту, створеного у 1912 році на базі вищого 

гірничого училища; Ярослава Івановича Грдіни – 

професора, ректора КГІ у 1920–1921 роках. 

Гірничий стаж В.І. Жигаловського розпочався ще до 

закінчення навчання: його перший біограф В.Л. Золотарьов 

зазначає, що впродовж 1910–1912 років Всеволод 

Інокентійович працював десятником на рудниках 

Криворіжжя, а з 1913 по 1914 роки жив на Донбасі, де мав 

посаду інженера [1, арк.10]; сам В.І. Жигаловський у 

знайденій нами анкеті вказував, що з липня 1913 р. він 

перебував у розпорядженні гірничого департаменту [17, 

арк.56-57]. Та, незважаючи на це, членом профспілки 

гірників він рахувався лише з травня 1920 р. [17, арк.57]  

До Кривого Рогу В.І. Жигаловський переїхав 

напередодні Першої світової війни – тепер нами 

встановлено точну дату від початку «криворізького» 

періоду В.І. Жигаловського – 1 квітня 1914 р. [17, арк.57]. 

Приблизно тоді склалося і особисте життя інженера: 

дружину Всеволода Інокентійовича звали Лідія, вона була 

молодшою за чоловіка на 9 років, у шлюбі вони мали 

двох синів – Бориса та Ігоря, народжених у 1918 та 1925 

рр. відповідно [18, арк.43]. Спочатку В.І. Жигаловський 

завідував Лихманівським і Карнаватським рудниками, а у 

період з 5 березня 1920 по 15 жовтня 1924 р. – очолював 

рудник у Дубовій балці [17, арк.57]. 15 жовтня 1924 року 

Жигаловський зайняв посаду помічника управляючого 

рудника Жовтневої революції – він відповідав за технічну 

частину виробництва і, судячи зі знайдених нами 

документів, був високо оцінений своїм керівництвом. У 

характеристиці, підписаній управляючим, говорилося, що 

В.І. Жигаловський – «хороший працівник, досвідчений і 

сумлінний, виконує усі завдання охайно і старанно, 
політично безпечний» [17, арк.57]. Одночасно, Жигаловський 

очолював навчальні заклади – вечірній робітничий 

гірничий технікум і школу фабзавнавча на руднику ім. 

Жовтневої революції [17, арк.56-57]. Про безпартійний 

статус Всеволода Інокентійовича було відомо і раніше, а 

про його профспілкову кар’єру ми дізналися лише 

нещодавно: виявляється він був членом комітету 

Катеринославського губернського відділу Всеукраїнської 

спілки гірників і брав участь у виробленні кваліфіка-

ційних розрядів для робітників і службовців гірничої 

галузі, складав виробничі норми, готував навчальні плани 

та програми для гірничих шкіл та курсів [17, арк.57].    

Дещо інші дані з цього періоду життя Жигаловського 

наводить В.Л. Золотарьов: він, зокрема, пише, що 

Всеволод Інокентійович з 1915 року був завідувачем 

Шмаківського руднику, з 1920 по 1924 рік – очолював 

гірничий відділ Південнорудного тресту, а впродовж 

1924–1926 років – працював головним інженером у 

рудоуправлінні імені Жовтневої революції [1, арк.10]. Ці 

розходження ми пояснюємо тим, що В.Л. Золотарьов 

складав біографію першого директора КВРТ, 

спираючись на спогади очевидців та розповіді родичів.  

Взагалі, автор і раніше писав про те, що записи першого 

біографа потребують уточнення, адже Південнорудний 

трест був утворений лише у червні 1922 року, тож, 

В.І. Жигаловський не міг працювати у ньому з 1920 

року. Водночас, ми вважаємо, що зазначені розходження 

не є суттєвими, адже факт інженерної роботи в гірничій 

галузі Криворіжжя є незаперечним, а, враховуючи 

специфіку періоду, зокрема, страшенний кадровий голод 

у Кривбасі, талановитий фахівець міг одночасно займати 

посади на руднику і у тресті.   

Як свідчать архівні документи з університетського 

музею, у березні 1920 року інженер Жигаловський 

отримав Мандат за № 116 від Особливої Комісії з 

організації управління Криворізькими і Нікопольськими 

рудниками, що діяла при Катеринославській 

Губернській Раді Народного Господарства [1, арк. 2]. 

Цей мандат визнавався дійсним аж до відкликання і ним 

підтверджувалися  надзвичайні повноваження В.І. 

Жигаловського як члена Президії Тимчасових Управлінь 

рудниками Криворізького району. Особливий статус 

гірничого інженера В.І. Жигаловського був також 

захищений Мандатом за № 4771 від 13 червня 1921 

року, виданим Управлінням Рудників  Криворізького 

залізорудного району (Райруда), яке підпорядковувалося 

Відділу Руд і Мінералів Ради Народного Господарства 

УСРР (Укрруда). У цьому документі йшлося про те, що 

гірничого інженера Всеволода Інокентійовича 

Жигаловського без письмового чи телеграфом 

підтвердженого дозволу Райруди не можна піддавати 

арешту і обшукам [1, арк.3].         

Вочевидь, що Всеволод Інокентійович Жигаловський з 

прихильністю сприйняв ідеї пролетарської революції і 

став активним учасником соціалістичного будівництва. 

Він сумлінно працював на відбудові криворізьких 

рудників, за що був відзначений званням Героя праці. 

Газета «Рудничний робочий» з цього приводу 

повідомляла, що Героями праці у день святкування 5-ої 

річниці Жовтневої революції (1922 р.) стали: слюсар 

Ростківського руднику М.О. Андрєєв, гірник з 27-річним 

стажем П.К. Поповченко, коваль заводу «Пневматик» 

В.І. Бородаєв та його син О.В. Бородаєв, управитель 

Шмаківського руднику К.М. Подзоров, інженери 

В.І. Жигаловський та Й.Й. Мізерес, робітничий директор 

К.І. Міхна [2, с.18]. Слід зазначити, що в історії 

Криворізького національного університету звання «Герой 

праці» носили лише дві особи – провідні інженери 

тогочасного Криворіжжя В.І. Жигаловський і Е.К. Фукс, 

які за сумісництвом працювали в КВРТ. Факт 

присудження їм звання «Герой праці» є широко відомим, 

що знайшло відображення у кількох історичних 

розвідках [6, с.426; 7, с.3; 10, с.6].   
Архівні матеріали Музею історії університету свідчать, 

що «криворізький» період життя В.І. Жигаловського тривав 

до лютого 1926 р. Принаймні, на посаді помічника 

керуючого групою по технічній частині рудника Жовтневої 

революції він перебував до 21 лютого 1926 р. [1, арк.4]. З 

Кривого Рогу Жигаловський був переведений до Харкова, 
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де посів посаду завідувача гірничо-експлуатаційним 

підвідділом тресту «Південьгіпроруда» [15, с.451]. 
Незабаром, у його житті сталося перше жорстоке 

випробування: 29 липня 1928 р. він був заарештований як 

член контрреволюційної шкідницької організації – за 54-ою 
статтею Кримінального кодексу УСРР він був засуджений 

на 3 роки [15, с.451]. Позбавлення волі носило умовний 

характер, тож, Жигаловський до 1930 р. продовжував 
працювати у тресті. У подальшому (1930–1931 рр) 

Всеволод Інокентійович перебував на посаді помічника 
технічного директора тресту «Сталь», у 1931–1934 рр. – 

працював головним інженером тресту «Руда», а у 1935 році 

обійняв посаду головного інженера «Південьгіпроруди», а з 
1936 по 1941 роки одночасно виконував функції замісника 

управляючого і головного інженера цього підприємства [1, 

арк. 10]. Наказом Наркомату важкої промисловості СРСР за 
№ 1689 від 15 жовтня 1936 року Жигаловського Всеволода 

Інокентійовича було призначено замісником управляючого 
«Південьгіпроруди» [1, арк.7].  

Слід зазначити, що В.І. Жигаловський фактично усе 

життя суміщав високі інженерні посади і викладацьку 
діяльність: упродовж 1919–1921 років працював 

викладачем математики у Криворізькому комерційному 
училищі, з 1922 по 1926 роки очолював КВРТ, впродовж 

1934-1936 та 1940–1941 рр., перебуваючи на посаді 

доцента, викладав курс «Розтин та системи розробок 
рудних покладів» в Українській промисловій академії 

імені Сталіна, що у Харкові [1, арк.10]. 

Викладацька праця В.І. Жигаловського була не менш 
успішною, ніж інженерна. В архіві Музею історії 

університету зберігається унікальний документ – 
Пам’ятна Адреса І-го випуску Робітничого Гірничого 

Технікуму, під якою стоять підписи 37 осіб. У своєму 

зверненні до Всеволода Інокентійовича студенти і 
викладачі пишуть: «Вельмишановний і дорогий Всеволод 

Інокентійович! Сьогодні ми зібралися, щоб ознаменувати 

І-й випуск організованого і відкритого Вами Робітничого 
Гірничого Технікуму, принести Вам щиру нашу вдячність 

за Ваші труди и турботи про нас і наш глибокий сум з 
приводу полишення Вами нашого району. Ні розруха, ні 

голод, ні холод не зупинили розпочатої Вами 4 року тому 

справи. Буквально «з нічого» Ви створили школу. 
Основна робота на виробництві позбавляла Вас 

можливості приділяти керівництву технікумом стільки 

часу, скільки Ви б того хотіли. Та у ті години, коли ми 
бачили Вас у себе у школі, Ви встигали зробити для нас 

багато. Ваш авторитет, ваші організаторські вміння, ваше 
позбавлене формалізму турботливе ставлення до потреб 

учнів і співробітників по технікуму, завжди поєднувалося 

зі стремлінням покращити умови праці і навчання. Ваші 
знання і досвід, позбавлені зарозумілості, були просякнуті 

простотою і тактовністю. Ваше уміння керувати зборами 
доводили відсоток їх відвідування до 100%. Все це, разом 

узяте, слугувало для створеної Вами школи «наочним 

навчальним посібником», яке ми, технікумовці, завжди 
боялися загубити і котрого нам, у зв’язку із Вашим 

переїздом у Харків, тепер, на превеликий жаль, не 

замінити. Ваша особистість і Ваша робота в Технікумі 
були і будуть для нас прикладом, котрому ми будемо 

наслідувати не зовнішнім копіюванням, а внутрішньою 
роботою над самими собою. За все, що Ви зробили 

для нас и для Технікуму, який зобов’язаний Вам 

своїм  існуванням, прийміть від нас наше сердечне 
«спасибі»» [1, арк.5]. 

Викладацький успіх В.І. Жигаловського продовжився і у 

Харкові. У 1935 році, працюючи в Українській промисловій 
академії імені Сталіна, Всеволод Інокентійович отримав 

почесне звання ударника і був премійований грамотою [1, 

арк.9]. У відповідному наказі були відмічені його 
«віддана робота, якість навчання та участь в 

громадському житті Академії» [1, арк.8]. Викладацькі 

досягнення В.І. Жигаловського значно красномовніше були 
висвітлені у тексті Почесної грамоти, яку підписали 

тогочасний директор Укрпромакадемії ім. Сталіна тов. 
Докукін, голова партійного комітету тов. Звіжульов та голова 

місцевого комітету тов. Марченков: «Товаришеві 

Жигаловському В.І., що високо ніс ленінський прапор 
соцзмагання та ударництва і виявив соціалістичне ставлення 

до праці, від імені Дирекції, колективу студентів, викладачів 

та службовців Української Промислової Академії ім. Сталіна 
висловлюється пролетарська подяка. Товариш Жигаловський 

В.І. як справжній боєць в справі готування кадрів командирів 
соціалістичної промисловості, який по більшовицькому 

боровся за піднесення якості навчання, нагороджується цією 

грамотою» [стиль і орфографію документів збережено – 
Л.Д.] [1, арк.9]. Процитований документ яскраво демонструє 

той факт, що викладацька праця часів сталінської 
модернізації була особливо відповідальною і 

ототожнювалася з військовою службою, адже готувалися не 

просто інженерні кадри, а кадри «командирів соціалістичної 
промисловості». Тим більш знаковим є визнання 

педагогічних заслуг В.І. Жигаловського, який був 

засуджений у справі контрреволюціонерів-шкідників.          
Та злет Жигаловського виявився недовгим: у 

найтрагічніший період Великої Вітчизняної війни – 27 
вересня 1941 р. – його заарештували вдруге [15, с.451]. 

Фронт стрімко наближався і в’язнів, що перебували у 

казематах НКВС, почали відправляти по етапу у глиб 
країни. Під час такого перевезення, 17 жовтня 1941 р., 

Всеволод Інокентійович Жигаловський згорів заживо 

поблизу с. Бутирки Уразовського району Курської області 
[15, с.451]. Вочевидь, бомбардування нацистської авіації 

довершили справу катів з радянського НКВС. Так 
несправедливо і жорстоко було віднято життя у людини, 

якій незадовго до цього виповнилося лише 53 роки. 

24  жовтня  1956  р. Всеволода Інокентійовича 
Жигаловського було посмертно реабілітовано [15, с.451]. 

Висновки. Отже, дякуючи харківським колегам та 

знайденим у ЦДАВОВ України документам, ми маємо 
суттєво уточнену біографію першого директора 

Криворізького вечірнього робітничого технікуму, що є 
науково і громадсько затребуваною у контексті 

дослідження персоналій сучасного Криворізького 

національного університету.     
Література 

1. Архів Музею історії Державного вищого навчального закладу 
«Криворізький національний університет». – Ф. 1 «Персоналії». – 
Оп. 2. – Спр. 78 «Жигаловський Всеволод Інокентійович». – 10 арк. 

2. Дольчук А.В. Боротьба компартії за відбудову і дальший 
розвиток гірничорудної промисловості України (1921-1937)/ А.В. 
Дольчук. – К.: Вища школа, 1974. – 184 с. 

3. Дояр Л.В. Випускник Катеринославського гірничого інституту - 
засновник вищої гірничої освіти у Кривому Розі/ Л.В. Дояр// Історія і 
культура Придніпров’я:  Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий 
щорічник. – Дн-ськ: НГУ, 2011. – Вип. 8. – 244 с. – С. 129-134. 

4. Дояр Л.В. Уславлені ровесники – місто і університет/ 
Л.В. Дояр. – Кр. Ріг: Видавничий дім, 2012. – 120 с. 

5. Експозиція Музею історії ДВНЗ «КНУ». – Зала 1. 



   
66 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 22, Part 2, 2018 
 

6. Енциклопедія Криворіжжя: 230-річчю з дня заснування 
Кривого Рогу присвячується. – У 2-х т./ [упоряд. В.П. Бухтіяров]. – 
Кр. Ріг: ЯВВА, 2005. – Т. 1. – Кр. Ріг: ЯВВА, 2005. – 704 с. 

7. Золотарьов В. Екскурс в минуле/ Валентин Золотарьов// 
Гірничий інженер. – 2003. – № 1(1445). – С. 3. 

8. Історична енциклопедія Криворіжжя. У 2-х т./ [упоряд. 
О.О. Мельник, С.В. Балабанов]. – Кр. Ріг: Видавничий дім, 2007. – 
Т. 1. – Кр. Ріг: Видавничий дім, 2007. – 604 с. 

9. Кафедра подземной разработки месторождений полез-
ных ископаемых: исторические вехи, судьбы, технологии/ 
[Капленко Ю.П., Логачов Е.И., Ступник Н.И. и др.]; под ред. Е.И. 
Логачева. – Кр. Рог: КТУ, 2003. – 208 с. 

10. Криворожский горнорудный институт: Краткий 
исторический очерк (1922-1992)/ [Н.И. Боярко, В.Ф. Бызов, 
Г.И. Ванина и др.]; под ред. В.Ф. Бызова. – М.: Недра, 1992. – 207 с. 

11. Криворізький залізорудний басейн. До 125-річчя з початку 
промислового видобутку залізних руд/ [Вілкул Ю.Г., Дояр Л.В., 
Дядечкін М.І. та ін.]; під ред. Ю.Г. Вілкула. – Кр. Ріг: Видавничий 
центр КТУ, 2006. – 583 с. 

12. Криворізький технічний університет. 85 років/ 
[Темченко А.Г., Кравець М.Т., Ступнік М.І. та ін.]; під ред. 
А.Г. Темченка. – Кр. Ріг: Видавничий центр КТУ, 2007. – 140 с. 

13. Криворізький технічний університет (короткі нариси)/ 
[Білецька В.С., Бойко О.В., Горбенко Л.Л. та ін.]; під ред. 
В.Ф. Бизова. – Кр. Ріг: Мінерал, 2002. – 126 с.  

14. Малахов Г. Нам – п’ятдесят/ Георгій Малахов, Анатолій 
Поліщук// Червоний гірник. – 1972. – № 203 (12630). – С. 1, 3. 

15. Реабілітовані історією. Харківська обл.: Книга перша. – Ч. 1/ 
Редакційно-видавнича група Харківського тому серії «Реабілітовані 
історією». – К., Х.: Оригінал, 2005. – 800 с. 

16. Темченко А.Г. Криворізькому технічному університету 85 
років/ А.Г.Темченко// Освіта. –2007. – № 37-38 (5263-5264). – С.1. 

17. Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України (далі ЦДАВОВ України). – Ф. 39 
«Південнорудний трест при Вищій раді народного господарства 
УСРР (ЮРТ)». – Оп. 2. – Спр. 69 «Анкети адміністративно-
технічного персоналу Жовтневого рудоуправління ЮРТа». – 71 арк. 

18. ЦДАВОВ України. – Ф. 39. – Оп. 2. – Спр. 89 «Документи 
по особовому складу управлінь та рудоуправлінь ЮРТа 
(посвідчення, довідки) 8 червня – 22 листопада 1926 р.» – 104 арк.   

19. ЦДАВОВ України. – Ф. 166 «Народний комісаріат освіти 
УРСР». – Оп. 3. – Спр. 525 «Звіт про роботу, учбові плани, анкета 
загальних відомостей КВРТ. Списки викладачів». – 31 арк. 

References 
1. Arkhiv Muzeiu istorii Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho 

zakladu «Kryvorizkyi natsionalnyi universytet». – F. 1 «Personalii». – 
Op. 2. – Spr. 78 «Zhyhalovskyi Vsevolod Inokentiiovych». – 10 ark. 

2. Dolchuk A.V. Borotba kompartii za vidbudovu i dalshyi rozvytok 
hirnychorudnoi promyslovosti Ukrainy (1921-1937)/ A.V. Dolchuk. – 
K.: Vyshcha shkola, 1974. – 184 s. 

3. Doiar L.V. Vypusknyk Katerynoslavskoho hirnychoho instytutu – 
zasnovnyk vyshchoi hirnychoi osvity u Kryvomu Rozi/ L.V. Doiar// 
Istoriia i kultura Prydniprov’ia:  Nevidomi ta malovidomi storinky: 
Naukovyi shchorichnyk. – Dn-sk: NHU, 2011. – Vyp. 8. – 244 s. – 
S. 129-134. 

4. Doiar L.V. Uslavleni rovesnyky – misto i universytet/ 
L.V. Doiar. – Kr. Rih: Vydavnychyi dim, 2012. – 120 s. 

5. Ekspozytsiia Muzeiu istorii DVNZ «KNU». – Zala 1. 
6. Entsyklopediia Kryvorizhzhia: 230-richchiu z dnia zasnuvannia 

Kryvoho Rohu prysviachuietsia. – U 2-kh t./ [uporiad. V.P. Bukhtiiarov]. 
– Kr. Rih: YaVVA, 2005. – T. 1. – Kr. Rih: YaVVA, 2005. – 704 s. 

7. Zolotarov V. Ekskurs v mynule/ Valentyn Zolotarov// Hirnychyi 
inzhener. – 2003. – № 1(1445). – S. 3. 

8. Istorychna entsyklopediia Kryvorizhzhia. U 2-kh t./ [uporiad. 
O.O. Melnyk, S.V. Balabanov]. – Kr. Rih: Vydavnychyi dim, 2007. – 
T.1. – Kr. Rih: Vydavnychyi dim, 2007. – 604 s. 

9. Kafedra podzemnoi razrabotky mestorozhdenyi poleznыkh 
yskopaemыkh: ystorycheskye vekhy, sudbы, tekhnolohyy/ [Kaplenko 
Yu.P., Lohachov E.Y., Stupnyk N.Y. y dr.]; pod red. E.Y. Lohacheva. – 
Kr. Roh: KTU, 2003. – 208 s. 

10. Kryvorozhskyi hornorudnыi ynstytut: Kratkyi ystorycheskyi 
ocherk (1922-1992)/ [N.Y. Boiarko, V.F. Bыzov, H.Y. Vanyna y dr.]; 
pod red. V.F. Bыzova. – M.: Nedra, 1992. – 207 s. 

11. Kryvorizkyi zalizorudnyi basein. Do 125-richchia z pochatku 
promyslovoho vydobutku zaliznykh rud/ [Vilkul Yu.H., Doiar L.V., 
Diadechkin M.I. ta in.]; pid red. Yu.H. Vilkula. – Kr. Rih: Vydavnychyi 
tsentr KTU, 2006. – 583 s. 

12. Kryvorizkyi tekhnichnyi universytet. 85 rokiv/ [Temchenko A.H., 
Kravets M.T., Stupnik M.I. ta in.]; pid red. A.H. Temchenka. – Kr. Rih: 
Vydavnychyi tsentr KTU, 2007. – 140 s. 

13. Kryvorizkyi tekhnichnyi universytet (korotki narysy)/ 
[Biletska V.S., Boiko O.V., Horbenko L.L. ta in.]; pid red. V.F.Byzova. – 
Kr. Rih: Mineral, 2002. – 126 s.  

14. Malakhov H. Nam – p’iatdesiat/ Heorhii Malakhov, Anatolii 
Polishchuk// Chervonyi hirnyk. – 1972. – № 203 (12630). – S. 1, 3. 

15. Reabilitovani istoriieiu. Kharkivska obl.: Knyha persha. – Ch. 1/ 
Redaktsiino-vydavnycha hrupa Kharkivskoho tomu serii «Reabilitovani 
istoriieiu». – K., Kh.: Oryhinal, 2005. – 800 s. 

16. Temchenko A.H. Kryvorizkomu tekhnichnomu universytetu 85 
rokiv/ A.H. Temchenko// Osvita. – 2007. – № 37-38 (5263-5264). –S. 1. 

17. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta 
upravlinnia Ukrainy (dali TsDAVOV Ukrainy). – F. 39 
«Pivdennorudnyi trest pry Vyshchii radi narodnoho hospodarstva USRR 
(IuRT)». – Op. 2. – Spr. 69 «Ankety administratyvno-tekhnichnoho 
personalu Zhovtnevoho rudoupravlinnia YuRTa». – 71 ark. 

18. TsDAVOV Ukrainy. – F. 39. – Op. 2. – Spr. 89 «Dokumenty po 
osobovomu skladu upravlin ta rudoupravlin YuRTa (posvidchennia, 
dovidky) 8 chervnia – 22 lystopada 1926 r.» – 104 ark.   

19. TsDAVOV Ukrainy. – F. 166 «Narodnyi komisariat osvity 
URSR». – Op. 3. – Spr. 525 «Zvit pro robotu, uchbovi plany, anketa 
zahalnykh vidomostei KVRT. Spysky vykladachiv». – 31 арк. 

 
Doіar L.V., 

Ph.D., associate professor, Senior Researcher  

at the State Archive of the Press Book Chamber of Ukraine the name of Ivan Fedorov, lardoyar@gmail.com 

Ukraine, Kyiv 

UNKNOWN FACTS FROM THE BIOGRAPHY OF V.I. ZHIGALOVSKY –  

THE FOUNDER OF THE HIGHER SCHOOL IN KRYVYI RIH 
This article continues the series of author's publications devoted to outstanding personalities of the Kryvyi Rih National 

University. This is about the first director of the Kryvorizh Evening Workers' College Vsevolod Innokentyevich Zhigalovsky (1888–

1941), who is considered the founder of higher education in Kryvy Rih, the organizer of higher education in Kryvyi Rih. The author 
refers to the named person for the second time, in connection with the establishment of previously unknown facts about the use of 

V.I. Zhigalovsky's political repressions and his tragic death as a prisoner of Stalin's executioners. 

Key words: Kryvy Rih evening labor technical school, director, mining engineer, scientist. 
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Актуальність теми. Серед численних практичних 

проблем, які довелося розв'язувати земствам України у 

період їхнього існування, були організація, керівництво 

та фінансування своєрідної досить масової та ефективної 

роботи з освіти населення, підвищення рівня його 

письменності та культури. У цій справі земства залучали 

до просвітньої діяльності кращі науково-педагогічні 

кадри та прогресивно настроєну інтелігенцію. Земства 

вирішували різні проблеми освіти і мали багатий досвід, 

який використовувався і в подальшому. Наприклад, 

безкоштовна освіта, широка мережа учбових закладів 

Радянської держави були запозичені в земств, принципи 

устрою шкільної справи використовуються і тепер. Їхній 

значний внесок у розвиток народної освіти і сьогодні 

заслуговує на глибокий аналіз та розумне застосування у 

практиці сучасної української школи всіх ступенів. 

Постановка проблеми. У 2 пол. ХІХ ст. земський 

рух був однією з форм децентралізації управління 

навчальними закладами,  їх діяльності на державно-

громадських засадах. 

Сьогодні гостро постало питання про внесок органів 

місцевого самоврядування в соціально-економічний і 

культурно-просвітницький розвиток країни. Вивчення та 

аналіз земського досвіду в сучасних умовах може бути 

основою для практичної реалізації громадськими та 

державними організаціями своїх завдань. Наприклад, 

такі питання, як самостійний розподіл матеріальних 

засобів на місцевому рівні, заохочення благодійної 

діяльності, можливість надання учбово-методичної 

допомоги із залученням до складання шкільних програм 

кращих місцевих педагогів, видавництво літератури, 

матеріальне забезпечення вчителів та ін. можуть 

вирішуватися представниками самоврядування у 

регіонах України. 

Ступінь дослідження проблеми. Дослідження 

земської діяльності у вигляді монографій, журнальних та 

газетних статей розпочинається з кін. 1860-х рр. Проте 

інколи вони носили лише публіцистичний та агітаційний 

характер або ставили за мету привернути увагу 

суспільства до земств. Авторами робіт були переважно 

активні земські діячі. Велике значення для дослідника 

історії земств має 4-томна праця Б.Б. Веселовського. 

Майже усі боки земської діяльності у справі народної 

освіти знайшли висвітлення в роботах 

В.І. Чарнолуського та Г.А. Фальборка. Цінний фактичний 

матеріал мають праці Н.В. Чехова, в яких розглядається 

земська діяльність в українських губерніях. Сучасні 

дослідники розглядають історіографію земств, 

аналізують урядову політику щодо органів місцевого 

самоврядування на поч. ХХ ст., досліджують роль 

земств в активізації громадського життя. Справі земської 

освіти свої праці присвятили О. Гуз, В. Курченко, 

О. Мармазова та І. Захарова. До вивчення різних 

аспектів діяльності земств в Україні зверталися 

Г. Васькович, І. Верховцева, Р. Гавриш, А. Гапієнко, 

Л. Дровознюк, Л. Корж, В. Курченко, О. Редькіна, 

О. Сухомлинська, О. Шевелєв та ін. В усіх цих роботах 

розглянуті всі важливі питання про розвиток, роль та 

становище просвітницької діяльності земств. Ще одну, 

не менш важливу групу першоджерел складають 

журнали губернських та повітових земських зібрань, 

звіти, постанови, доповіді. Звіти земських зборів – 

У статті досліджено та проаналізовано роль Переяславського земства в управлінні освітою на 

державно-громадських засадах. 
Саме з діяльністю земств пов’язані суттєві перетворення в плані децентралізації та лібералізації 

управління шкільною освітою, запровадження громадських засад. 
За земською реформою 1864 р. розвиток освіти на місцях стає одним із найважливіших напрямів 

діяльності органів місцевого самоврядування. 

У Переяславському повіті справа освіти також перебувала в межах компетенції повітового земства. 
Переяславське земство відіграло важливу роль при створенні системи народної освіти в повіті. Земство 

намагалося гідно оцінювати працю вчителів, допомагало у фінансуванні шкіл і навіть заохочувало 

благодійників до надання матеріальної підтримки закладам освіти. Метою земства було безкоштовне 
навчання, проте брак коштів не давав змоги реалізувати її. Незважаючи на перешкоди, народна школа за 

часів діяльності земства досягла високого рівня. 
Ключові слова: земства, управління освітою, державно-громадське управління освітою, учитель, школа, 

священик, училище, народна освіта, гімназія, міністерство, інспектор. 
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майже невивчений комплекс документів, ознайомлення з 

якими дає можливість побачити кожного земства у 

вирішенні питань, пов’язаних з освітою народу. 

Підсумовуючи історіографічні спостереження, 

необхідно зауважити, що історія земств як органів 

місцевого самоврядування в усі часи привертала увагу 

дослідників. Проте в умовах розвитку української 

державності вивчення діяльності земств у культурно-

освітній і просвітницькій галузях стає важливим 

завданням для сучасних науковців. Адже в роботах 

істориків не знайшла відображення земська діяльність, 

спрямована на покращення складу вчителів земських 

шкіл, розвиток професійно-технічної та сільсько-

господарської освіти, не надана повна картина 

позашкільної діяльності земств, крім того, невисвітлені 

особливості діяльності земств окремих губерній і 

повітів. Отже, слід підкреслити, що проблема 

просвітницької діяльності земств вивчена недостатньо і 

потребує подальшого дослідження. 

Метою написання статті є аналіз просвітницької 

діяльності земства, визначення основних форм участі 

земства в управлінні шкільною освітою  

Виклад основного матеріалу. Передумовою появи 

земств став широкий ліберальний рух серед інтелігенції, 

активізація якого після скасування кріпосного права 

змусила царський уряд 1 січня 1864 р. прийняти 

«Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях» [1]. 

Згідно з цим документом, у губерніях і повітах 

уперше створювалися виборні від усіх станів органи 

місцевого самоврядування – губернські й повітові збори 

(розпорядчі органи) та земські управи (виконавчі) [2, 

с.790]. 

Саме з діяльністю земств пов’язані суттєві 

перетворення в плані децентралізації та лібералізації 

управління шкільною освітою, унесення в нього 

громадських засад. 

За земською реформою 1864 р. розвиток освіти на 

місцях стає одним із найважливіших напрямів діяльності 

органів місцевого самоврядування. 

У Переяславському повіті справа освіти також 

перебувала в межах компетенції повітового земства [1]. 

У справі народної освіти сталися значні зрушення, 

зумовлені ходом історичного розвитку країни. Станова 

школа помітно перетворювалася на класову, 

збільшувалася мережа початкових та середніх 

навчальних закладів, з’являлися нові типи шкіл, 

складалася визначена система підготовки учительських 

кадрів, значно розширився зміст освіти, робилися 

спроби проводити навчання рідною мовою, хоча й 

повільно, проте все ж таки підвищувався рівень 

освіченості населення. 

Для Переяславщини характерною була різнотипність 

шкіл, представлена однокласними сільськими 

початковими школами (школи грамоти, земські та 

церковнопарафіяльні училища, міські училища), 

прогімназіями, гімназіями.  

Земські школи Переяславського повіту мали ще одну 

назву – громадсько-земські: громадські тому, що їхні 

будівлі були облаштовані та утримувалися коштом 

сільських громад; земські – тому, що вчителі та їхні 

помічники (за наявності) отримували жалування від 

земства. Виключенням були школи церковнопарафіяльні, 

перейменовані потім на земські: наприклад, земська 

школа с. Помоклі була побудована з лісу розібраної 

дзвіниці церковним коштом і вважалася церковним 

майном. Подібна ситуація зустрічалася досить часто [3, 

с.1]. 

Земські зібрання узаконили збір коштів для 

створення прибуткової каси, без котрої земство не мало 

б можливості служити справі поширення грамотності. 

Земства установили податок на всіх землевласників та 

фабрикантів на користь початкової народної освіти. 

Кожне повітове земство брало під свою опіку кілька 

парафіяльних училищ і сільських шкіл, дотримуючись 

положень Проекту про управління державним майном у 

губерніях від 30 квітня 1838 р. [3, с.3]. 

Незважаючи на проблеми та труднощі, земства 

активно взялися до справи народної освіти, зокрема, 

благоустрою шкіл, підготування вчителів, надання 

стипендій кращим учням. За доповіддю членів училищ-

ної ради від земства В.Ф. Гамалії та П.С. Ільяшенка на 

Переяславському повітовому земському зібранні 1872 р., 

станом на 1870 р. у Переяславському повіті існувало 9 

училищ, які утримувалися на земські кошти, де 

навчалися 430 хлопчиків та 12 дівчаток [3, с.3]. 

Предмети в усіх училищах були розподілені 

відповідно трьом розрядам учнів. У першому діти 

навчалися письму, загальновживаним молитвам, усному 

початковому рахунку. У другому викладалася 

старозавітна історія, перші чотири дії арифметики з 

вирішенням усних задач, читання з поясненням 

прочитаного з книги Ушинського «Родное слово». У 

третьому розряді: новозавітна історія, пояснення 

основних догматів, літургії, з арифметики – усні задачі, 

пояснення номіналу існуючих монет та інших грошових 

знаків, письмо під диктовку з поясненням правил 

орфографії, а в деяких училищах (Бориспільському, 

Баришівському та Полого-Вергунівському) – російська 

історія (скорочено), початкові основи фізичної географії, 

ознайомлення при читанні з природними явищами і, 

нарешті, переклад зі слов’янського на російську мову. 

Кращими училищами було визнано Бориспільське та 

Баришівське. 

Крім утримання училищ, земство звертало увагу і на 

належне приготування наставників народних училищ, 

потреба в яких на той час була дуже відчутною.  

Цікавими є спостереження одного із інспекторів 

земських училищ за станом освіти та методикою 

навчання у земських училищах Переяславського повіту: 

«Положение ученого дела в общем удовлетворительно 

во всех осмотренных мною школах. По закону Божию 

знания оказались плохими только в школе с. Демьянец, 

где вместо священника преподает его сын из 

окончивших курс духовной семинарии, и не вполне 

удовлетворительными в школе с. Харьковец у недавно 

поступившего на приход священника, тоже из 

окончивших курс духовной семинарии. Затем, как по 

закону Божию, так и по арифметике и русскому языку 

нельзя было, в большей или меньшей мере не остаться 

довольным как результатами обучения, так и 

методическою его стороною. Хуже всего стоит 
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славянское чтение: во всех школах, за исключением 3-

4… не владеют беглым чтением, если дать им в руки 

Новый Завет. Обучение всей школы церковному пению 

почти во всех школах отсутствует; где есть церковные 

хоры, там только несколько учеников, отличающихся 

хорошим голосом и слухом, учатся пению. Наилучшее 

впечатление на меня произвели училища в селе Войтове, 

где и славянским чтением дети владеют в надлежащей 

степени, и поют все, и где нельзя было не заметить 

выдержанности детей во всем, даже в спокойных 

обдуманных ответах; в с. Пристромах, где обязанности 

учителя и законоучителя более чем 7 лет исполняет 

священник из окончивших курс духовной семинарии, 

место которого в школе и в управлении хором в церкви 

иногда заступает его супруга из окончивших курс 

епархиального женского училища, и в с. Пологах-

Вергунах, где вся школа обучается петь, и на славянское 

чтение обращено надлежащее внимание» [3, с.14-15].  

За ст. 23 Інструкції для сільських училищ від 

4 червня 1875 р., у одного викладача ні в якому разі 

не повинно бути більше 60 учнів. Але в земських 

школах Переяславського повіту траплялися такі, 

кількість яких значно перевищувала це обмеження: 

зустрічалося навіть по 90 учнів. Але таке переповнення 

шкіл було наслідком високою потребою населення 

в освіті, тому інспектори закривали на це очі. У 21 школі 

повіту, включаючи міністерську у с. Студениках, на той 

час було 10 вчителів, 11 учительок, 3 помічники 

і 1 помічниця [3, с.15]. Мало хто викладав навіть            

5-7 років, більшість було таких, чия вчительська 

діяльність тривала трохи більше року. Однією з причин 

такої нетривалої служби було те, що вчителювали 

переважно молоді жінки, які через рік-півтора виходили 

заміж і залишали службу. Ще однією причиною можна 

вважати непорозуміння між учителем та священиком. 

Перевести на іншу парафію священика було значно 

важче, хоч би він був і винен, ніж перемістити учителя 

в іншу школу. Непорозуміння крилися в становищі 

земської школи в парафії, в силу котрого вчителі 

вважали себе вищими від священика і залежними тільки 

від земства та училищної ради, з чим категорично не 

погоджувалися законовчителі, які традиційно вважали 

себе єдиними отцями і наставниками громади. 

У  Переяславському повіті в 1892 р. приміщення 

земських шкіл уже були офіційно закритими для 

священиків як парафіяльних діячів. Деякі зі священиків 

намагалися відкрити при земських школах недільні, але 

їм цього не дозволили, cправа дійшла через 

Преосвященного до губернської училищної ради та 

губернського земства, яке, втім, ухилилося від 

вирішення цього питання, залишивши його на волю 

Переяславського земства, яке остаточно відмовило 

священикам. За словами місцевого предводителя 

дворянства, це було зроблено з педагогічно-гігієнічних 

міркувань.  

Траплялися й інші випадки. Учителя Якова Артюха, 

вихованця Переяславського 2-класного училища, 

протягом 10 років 6 разів переводили з однієї школи до 

іншої, і врешті-решт звільнили від служби в 1891 р., 

мотивуючи тим, що він сіяв богопротивні настрої серед 

вихованців, негативно на них впливаючи; писав листи 

Преосвященному з вимогою усунути священика з 

парафії. «В большинстве случаев, – писав Я. Артюх у 

листі до інспекторавід 4 травня 1891 р., – в глухой 

деревне учитель есть единственная интеллигентная 

личность, умеющая постоять за свои права и установить 

границу требований священника к себе и школе и 

пресекающая всякие капризы и необузданное своеволие, 

предъявляемое нередко и к учителю. Вместе с тем 

учитель часто завладевает авторитетом народа и уже 

потому служит элементом, стесняющим произвол 

священника над другими. Учитель есть своего рода 

зеркало души такого человека, куда последний боится 

заглядывать, чтобы не видеть всех отрицательных 

сторон своей личности. Согласитесь, г. инспектор, что 

это зеркало хочется разбить…» [3, с.22]. Подібний тип 

учителів, котрі відзначалися вільнодумством, був 

типовим явищем в освітньому середовищі Полтавської 

губернії. «Такой настроенности земские учителя везде 

есть… Причин две: низкий уровень умственного 

развития земских учителей и положение в приходе, не 

соответствующее этому положению. Проучившись два 

года в городском двуклассном училище… молодой 

человек возводится в звание учителя и становится 

заведующим сельскою приходскою школою, вследствие 

чего приходской священник, хотя бы он был и 

почтенный старик, и 10 лет учился, попадает в 

зависимое положение» [3, с.23]. Внаслідок того, що 

земські вчителі вважали себе представниками новітньої 

інтелігенції, а священиків – залишками віджилого 

минулого, намагаючись заборонити навіть звичай брати 

у них благословення, у Переяславському повіті почалося 

поступове зникнення недільних шкіл. 

Із запровадженням у Переяславі нової міської думи, 

один із 60-ти гласних, священик Олександр 

Россинський, 6 липня 1872 р. на сесії Думи 

запропонував гласним, на підставі ст. 60 городового 

положення, відкрити коштом міста жіночу 3-класну 

прогімназію, вказавши при цьому на можливість міста 

підтримати її матеріально а також на існування 

вже   готового приміщення. Дозвіл попечителя 

Київського учбового округу № 6871 на відкриття 

жіночої прогімназії в місті Переяславі на підставі 

«Правил про жіночі гімназії та прогімназії від 14 травня 

1870 р.» був отриманий 31 червня 1873 р. 15 серпня 

1873 р. Думою була обрана попечительська рада 

прогімназії з 16 осіб та попечительниця. Рада, обравши 

голову, начальницю, наставників та класну даму, 

та приготувавши усі необхідні шкільні приналежності, 

приступила до самого відкриття прогімназії. 7 жовтня 

1873 р. начальник Переяславського духовного училища 

о. протоієрей Терлецький, законовчитель прогімназії 

о. Олександр  Россинський та законовчитель Переяслав-

ського повітового училища о. Лука Рекало освятили 

приміщення прогімназії; голова ради прогімназії 

штатний наглядач Панцеліус прочитав дозвіл на 

відкриття прогімназії; виголосив вітальну промову 

о. Олександр Россинський; начальниця закладу пані К-

ська, яка прослужила 15 років класною дамою в 

Полтавському інституті, показала майбутнім вихованкам 

класну залу, кімнату для рукоділля та музичне 

відділення [4, с.816-818]. 
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У листопаді 1873 р. у Переяславській прогімназії 

навчалося вже 46 дівчаток різноманітних станів та 

віросповідувань.  

На прогімназію було пожертвувано п. Ісаєвичем 

фортепіано вартістю 200 крб. сріблом, Попечительниця 

прогімназії, княгиня Дарина Горчакова, пожертвувала 

500 крб. сріблом, градоначальник С.-Петербургу генерал 

Трепов надіслав 100 крб., місто асигнувало 800 крб., 

місцеве земство – 400 крб. [4, с.820]. 

Наставники Переяславського повітового училища, 

які викладали уроки в прогімназії, за визначенням 

попечительської ради, отримували жалування по 20 крб. 

на рік за урок, котрих було 12 на тиждень. 

Законовчитель православного віро сповідування та 

вчитель єврейського закону мали по 6 уроків на тиждень 

з жалуванням по 10 крб. на місяць [4, с.820]. 

Прогімназія знаходилася у віданні Міністерства 

Народної Просвіти і під безпосереднім наглядом 

місцевої попечительської та педагогічної рад» [4, с.816].  

У «Своде постановлений Переяславского уездного 

земского собрания» (1874) надрукована постанова 

№ 1424: «Полтавское губернское земское собрание ІХ 

очередного созыва назначило 200 рублей серебром на 

усиление средств женского образования в 

Переяславском уезде в 1874 году, и на отчисление этих 

денег из сумм губернского сбора в распоряжение 

губернского земства губернская земская управа от 

2 марта сего года за № 1363 прислала в сию управу 

ассигновку. Докладывая об этом земскому собранию, 

управа имеет честь просить разрешить ей передать эти 

деньги на усиление средств существующей в 

г. Переяславе женской прогимназии, имея же в виду, что 

губернское земское собрание, назначая для уездов 

ежегодно пособие на предмет женского образования, 

всегда определяло таковое в большем размере, а именно 

по 300 рублей, тем уездам, где открыты женские 

прогимназии, земская управа имеетчесть просить 

уездное собрание ходатайствовать перед губернским 

собранием о назначении ежегодно пособия на усиление 

средств женского образования и Переяславскому уезду в 

таком же размере, как и другим уездам, в которых 

существуют женские прогимназии, и деньги эти 

разрешить управе передавать Переяславской женской 

прогимназии без особого на то каждый раз 

постановления собрания» [5, с.138].  

Таким чином, із 1874 р. рішенням Полтавського 

губернського земського зібрання переяславська жіноча 

прогімназія отримувала по 300 карбованців щороку з 

можливістю використання на поточні потреби.  

У 1877 р. на черговому повітовому земському 

зібранні було вирішено зараховувати особливо здібних 

учениць земських шкіл стипендіатками Переяславської 

жіночої прогімназії. Для цього було виділено дві 

стипендії. 

На поч. ХХ ст. виникла потреба в існуванні в 

Переяславі чоловічої гімназії. «На основании 

постановления очередного Собрания 1905 года, 

Управою совместно с городской Думой было 

возбуждено ходатайство об открытии в Переяславе на 

совместные с городом средства частной мужской 

гимназии с правами правительственной, с принятием 

расходов по ее содержанию в 2/3 земством и одной 

трети городом. Учреждение этой гимназии разрешено и 

она с августа отчетного года открыта при четырех 

классах: приготовительном и 1, 2, 3 с параллельным 

отделением 1-го класса, при условиях, принятым 

чрезвычайным Собранием 25 июля 1905 года… Кроме 

ассигнования собственно на содержание гимназии, 

очередное Собрание отчетного года, согласно докладу 

Управы, постановило вносить ежегодно в течение 5 лет, 

начиная с 1907 года, по 8000 рублей на постройку 

специального здания для гимназии… Устройство 

специального здания признано необходимым ввиду того, 

что, во-первых, в Переяславе нет таких зданий, в 

которых могла бы поместиться гимназия; и, во-вторых, 

потому, что здание бывшего казенного винного склада, в 

главном здании которого помещена временно гимназия, 

передано земству для устройства учебно-ремесленной 

мастерской… К постройке нового гимназического 

здания, на подаренной для этого усадьбе М.Н. Капцевич 

и частию прикупленной у нея, уже приступлено…» [6, 

с.47-48]. Будівництво велося за проектом архітектора 

Федора Олтаржевського, і в 1909 р. чоловіча гімназія 

розмістилася в новому приміщенні.  

Турбота про загальнодоступнiсть початкового 

навчання вважалася пріоритетним завданням земської 

діяльності. У земствах розгортається активний рух на 

користь загального навчання. Для вирішення цього 

глобального питання земствам вдалося певним чином 

стимулювати розробку урядового законопроекту «Про 

введення загальної початкової освіти в Росiйськiй 

імперії», бiльшiсть статей якого базувались на ґрунті 

вичерпної земської шкільної статистики і були 

запозичені iз земських проектів i планів загального 

навчання. 

Висновки. По суті, земства започаткували систему 

фінансування народної освіти, створивши земський 

освітній фонд, кошти якого спрямовувалися на 

різноманітні освітні потреби: це не лише початкова 

освіта, а й професiйнi навчальні заклади, стипендії, 

фінансування середніх педагогічних закладів, організація 

вчительських курсів, шкільне приладдя та багато 

іншого. Видатки на початкову освіту в земських 

кошторисах посідали центральне мiсце, їх розміри 

зростали з року в рік. 

Зокрема, Переяславська земська управа фінансувала 

місцеві навчальні заклади, відкривала власні школи, 

здійснювала асигнування на виплату заробітної платні 

вчителям, організовувала педагогічні курси та народні 

читання, забезпечувала літературою бібліотеки.  

Отже, запровадження земств у 1864 р. суттєво 

вплинуло на розвиток освіти. 

Освіта була однією з головних сфер діяльності 

земства, на розвиток якої воно витрачало левову частину 

свого бюджету. Земство намагалося гідно оцінювати 

працю вчителів, допомагало у фінансуванні шкіл і навіть 

заохочувало благодійників до надання матеріальної 

підтримки закладам освіти. Метою земства було 

безкоштовне навчання, проте брак коштів не давав змоги 

реалізувати її. Незважаючи на перешкоди, народна 

школа за часів діяльності земства досягла високого 

рівня. 
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ASPECTS OF PROTIC PEREIASLAV COUNCIL IN THE 2ND HALF OF XIX –  

THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY 

The article investigates and analyzes the role of Pereiaslavdistrict councils in the management of education on the public 

basis. 

It is with the activity of the City councils linked to major reforms in terms of decentralization and liberalization of school 

management, the introduction of public started. 

For the City council reform of 1864, the development of education in the field is becoming one of the most important 

activities of local governments. 

Pereiaslav district council played an important role in the creation of the public education system in the County. The 

district Council tried to adequately assess the work of teachers, assisted in the funding of schools and even encouraged 

benefactors to provide material support to educational institutions. The purpose of City council was free training, but lack of 

funds made it impossible to implement it. Despite the obstacles, the folk school during the activities of district councils reached 

a high level. 

Key words: City council, education management, state-public management of education, teacher, school, priest, school, 

education, school, Ministry, inspector. 
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Постановка проблеми. Упродовж останнього часу 

дослідники задля більш повного науково-інформаційного 

наповнення музеєзнавчих студій прагнуть більш ретельно 

й різнобічно дослідити та проаналізувати діяльність як 

найбільш відомих центральних музеїв, так і регіональних – 

міських, краєзнавчих; як державних, так і приватних. 

Відтак, дослідження експозиційно-виставкової діяльності 

науково-дослідного відділу «Музею «Заповіту» 

Т.Г. Шевченка Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» (далі НІЕЗ «Переяслав») 

сприятиме залученню до науково обігу новітніх 

аналітико-інформаційних матеріалів вищезазначеної 

проблематики. 

Актуальність даного дослідження обумовлена 
динамічним розвитком у сучасних умовах 

комунікативної функції музеїв, найважливішою 

складовою якої постає якраз експозиційно-виставкова 

робота. В уявленні більшості відвідувачів діяльність 

музей асоціюється саме з його експозицією, тоді як інші 

сторони його діяльності, зосібна з комплектування, 

обліку й забезпеченню збереження музейних фондів, 

залишаються малопомітними. У даному ракурсі це є 

цілком природним, оскільки експозиція є основним із 
запропонованих громадськості продуктом багатопрофільної 

інтелектуальної праці колективу музею. Саме через 

експозиційну діяльність музей і проявляє свої 

особливості як суспільної інституції. Організація 

виставок є обов’язковою складовою частиною 

експозиційної роботи музеїв. Виставки підвищують 

доступність і суспільну значущість музейних фондів, 

вводять до наукового та культурного обігу пам’ятки, що 

знаходяться як у музейних фондах, так і в приватних 

зібраннях, сприяють відпрацюванню й удосконаленню 

методів експозиційної та культурно-просвітницької 

роботи музейних установ, розширюють географію їх 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 

останній час у вітчизняній літературі з’явилися 

монографії, збірники статей та матеріалів конференцій, у 

яких розкриваються нові аспекти експозиційної роботи 

музеїв, питання образності, естетичного оформлення та 

ефективності побудови експозицій. Це, зокрема, праці 

Л.М. Великої [1], А.М. Олексієнка [2], Ю.О. Тітінюка 

[3], В.А. Гербста [4], К.Г. Левикіна [5], Ф.І. Шміта [6], 

І.А. Тельчарова [7], В.П. Арзамасцева [7] та інших. 

Однак більшість з них характеризуються вузькістю у 

виборі дослідження, частково й фрагментарністю, а тому 

не можуть вичерпати усю глибину поставленої 

проблеми. Експозиційно-виставкова робота НІЕЗ 

«Переяслав» досі згадувалася суто побіжно, предметом 

окремого наукового дослідження не виступала. 

Метою написання статті є розкриття суті і 

специфіки експозиційної роботи сучасних музеїв, 

висвітлення основних концептуальних засад і принципів 

створення експозицій та інноваційні методи в 

експозиційній творчості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне 

розуміння музею як установи для зберігання та 

демонстрації культурних й історичних цінностей 

співвідноситься з його експозиційно-виставковою 

роботою та її глибоким і правильним інформаційним 

наповненням. Необхідність створення нових експозицій, 

що відповідають сучасному рівню історичних, 

культурологічних, музеєзнавчих знань, усвідомлюється 

нині все гостріше. Музейні збірки накопичуються й 

систематизуються не лише з метою вивчення та 

централізованого зберігання, але й задля забезпечення 

виконання таких найважливіших функцій, як 

пізнавально-інформаційна, популяризаційна, навчально-

просвітницька. Ці функції реалізуються саме завдяки 

виставково-експозиційній діяльності музеїв. 

У статті проаналізовано суть і особливості експозиційно-виставкової роботи як важливого напряму 

діяльності музею, концептуальні засади музейної експозиції та її роль для вивчення і збереження 

історико-культурної спадщини та висвітлення поступального розвитку людства. 

В умовах жорсткої конкуренції музеям усе частіше доводиться докорінно переглядати форми та 

методи роботи з відвідувачами, що, насамперед, відображається саме на експозиційно-виставковій 

діяльності. Застосування новітніх методів оформлення виставок, які мають відповідати принципам 

доступності, експресивності, креативності, комунікативності, мобільності, динамічності, дає 

можливість музейному закладу збільшувати кількість відвідувачів. Лише ретельно продумана 

концептуально й організаційно виставка зможе мати успіх у різних категорій туристів. 

Ключові слова: музей, відвідувач, виставкова діяльність, експозиція, мистецькі проекти, культурно-

освітні заходи. 
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Виставки підвищують доступність і суспільну 

значущість музейних фондів, вводять до наукового та 

культурного обігу пам’ятки, що знаходяться як у 

музейних фондах, так і в приватних зібраннях, сприяють 

відпрацюванню й удосконаленню методів експозиційної 

та культурно-просвітницької роботи музейних установ, 

розширюють географію їх діяльності. 

В умовах жорсткої конкуренції музеям усе частіше 

доводиться докорінно переглядати форми та методи 

роботи з відвідувачами, що, насамперед, відображається 

саме на експозиційно-виставковій діяльності. 

Застосування новітніх методів оформлення виставок, 

які    мають відповідати принципам доступності, 

експресивності, креативності, комунікативності, 

мобільності, динамічності, дає можливість музейному 

закладу збільшувати кількість відвідувачів. Лише 

ретельно продумана концептуально й організаційно 

виставка зможе мати успіх у різних категорій туристів. 

Організація постійних експозицій і періодичних 

виставок становить специфічну форму представлення, 

публікації та апробації музейних предметів. Інколи з 

метою перевірки експозиційних ідей і концепцій 

створюють пробні та експериментальні експозиції. 

Сучасне музеєзнавство експозицію розглядає як 

цілісну предметно-просторову систему, у якій музейні 

предмети й інші експозиційні матеріали, об’єднані 

концептуальними (науковим і художнім) задумами. 

Слово “експозиція” походить від латинського дієслова 

ехроnо (виставляти напоказ, розкладати) і похідного від 

нього іменника expositio – виклад, опис. На перших 

етапах розвитку музейної справи термін “експозиція” і 

“виставка” вживалися як рівнозначні, адже слово 

“exposition” у перекладі означає “виставка”. Тільки 

порівняно недавно термін “експозиція” став означати 

порівняно постійний, а “виставка” – тимчасовий 

публічний показ музейної спадщини [8, с.27]. В 

експозиційній роботі виставка – це музейна експозиція, 

що має регулярно змінюваний склад експонатів [9, с.74]. 

Завданням сучасного музею як при побудові 

постійної експозиції, так і для організації тимчасових 

виставок є досягнення діалогу між предметом і 

відвідувачем. Вважаємо, що тимчасова експозиція 

повинна водночас бути цікавою, привабливою, 

зрозумілою і такою, яка б давала грунт для роздумів, 

спонукала до неодноразового візиту до музею. 

У формуванні привабливого іміджу музею велика 

роль належить науково-освітній роботі, однією з 

важливих форм якої є організація тематичних виставок.  

Виставкова діяльність є одним з пріоритетних 

напрямків роботи науково-дослідного відділу «Музей 

«Заповіту» Т.Г. Шевченка». 

Щорічно наш відділ організовує по 7-8 виставок. 

Підготовка до проведення тієї чи іншої виставки вимагає 

кропіткої роботи від наукового співробітника: готується 

відповідний пакет документів із зазначенням  концепції, 

структурного та тематико-експозиційних планів, 

подається розроблений текст екскурсії, зразок етикетажу, 

анотація та зразок афіші запланованої виставки на 

обговорення науково-методичної ради Заповідника.  

Виставкова робота – це важливий діалог музею з 

аудиторією, основа музейної комунікації. Організацією 

виставок ми передусім спонукаємо відвідувача до 

вивчення нових масивів інформації. Окрім того, 

виставковий матеріал часто стосується знань з історії 

культури, питань суспільного життя України та світу, 

висвітлює сучасний стан традиційного народного чи 

модерного мистецтва, духовності нашого народу. 

Традиційними у музеї є виставки на шевченківську 

тематику, позаяк Т. Шевченко був прекрасним 

художником, то й музей є в першу чергу 

популяризатором творчої спадщини Великого Кобзаря. 

Новою формою для виставкової роботи стали 

комплексні проекти із залученням кількох організацій. 

Так, у серпні 2011 р. спільно із Національним Києво-

Печерським історико-культурним заповідником та з 

Синодальним відділом Української Православної 

Церкви «Церква і культура» у музеї відкрилася виставка 

«Шевченкові скарби» із колекції Предстоятеля 

Української Православної Церкви Блаженнішого 

Митрополита Володимира (нині покійного).  

Відвідувачі мали змогу побачити дві надзвичайно 

цінні ікони – «Страсті Христові» (1861), яка має назву 

«Шевченківський край», та ікона, яку написав у 1867 

році друг Т. Шевченка Григорій Честахівський у пам'ять 

про Кобзаря та його друга Михайла Лазаревського.  

На виставці представлені надзвичайно рідкісні 

видання, зокрема, монографія професора І. Огієнка 

«Пересопницька Євангелія» (1930), дослідження Щурата 

«Про Святе Письмо в Шевченковій поезії» (1918), 

Богдана Завадки, Йосипа Кобилянського «Шевченко в 

отношении до христианской веры» (Львів, 1910 р.), 

відомі видання журналу «Основа» 1861–1862 рр., який 

почав виходити ще за життя Т. Шевченка. В ньому 

друкувалися вибрані твори Кобзаря та спогади близьких 

і друзів поета.  

Велику наукову цінність  мають ілюстровані додатки 

до журналів та газет «Утро», «Зоря», «Нива», «Огонёк», 

«Український скиталець», «Зірка», «Русь», «Южный 

край», присвячені роковинам Кобзаря.  

Дуже цікаві партитури пісень, програма концерту, 

присвяченого пам’яті Шевченка (1911р.). Особливе місце 

в колекції займають листівки на шевченківську тематику, 

дуже гарний альбом для листівок ХІХ ст. тощо. 

Такі виставки є прикладом того, як слід берегти 

історичну й культурну спадщину і разом з музеями, 
елітою держави, вченим світом робити одну святу справу – 

працювати задля відродження духовності України. 

До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка у музеї 

було відкрито ряд виставок: «Шевченко в творах 

митців» (із колекції НІЕЗ «Переяслав»), «Тарас 

Шевченко – художник» (із колекції Національного 

музею Тараса Шевченка в Києві), «Світ старовинних 

поштівок» із колекції Шевченківського національного 

заповідника (м. Канів), «Шевченко і Україна» (роботи 

учнів Переяслав-Хмельницької дитячої художньої 

школи) та ін. 

На виставці «Шевченко в творах митців»,  

представлені живописні роботи на дереві та полотні, 

скульптурні портрети Т.Г. Шевченка та скульптури за 

мотивами творів митців – «Пісня», «Лілея», «Заснула 

моя сизокрила» із колекції шевченкіани НІЕЗ 

«Переяслав».  



   
74 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 22, Part 2, 2018 
 

Надзвичайно цікавим є панно-триптих «Кобзар», 

«Запорізький кобзар» та «Наймичка» (автор 

А.М. Коноваленко) – інкрустація, виконана з кількох 

порід дерева різних кольорів та відтінків, яка надає 

картинам вишуканості та своєрідності.  

Досить широко репрезентовані керамічні, порцелянові 

та скляні вироби. Експонуються також надзвичайно 

оригінальні писанки – страусині яйця із зображенням 

погруддя Т.Г. Шевченка, автором яких є майстриня 

Марія Реведжук із с. Космач Косівського району Івано-

Франківської області.  

Наш музей тісно співпрацює із колегами з інших 

музеїв, зокрема, з Національного музею Тараса 

Шевченка (м. Київ), де ми представляли роботи із їхньої 

шевченківської колекції фондовського зібрання на 

виставці «Шевченко-художник»: портрети, жанрові 

композиції, краєвиди, малюнки на біблійні, історичні, 

літературні сюжети та книжкові ілюстрації Великого 

Кобзаря. 

Дуже тісні зв’язки має музей із співробітниками 

Шевченківського національного заповідника (м. Канів). 

У виставковій залі музею була відкрита виставка «Світ 

старовинних поштівок» із фондової колекції цього 

заповідника, яка налічує близько 1,5 тис. музейних 

предметів. У експозиції виставки були представлені 

шевченківські листівки різноманітної тематики: 

автопортрети, портрети, види могили Т.Г. Шевченка в 

Каневі, зображення лауреатів Шевченківської премії, 

репродукції малюнків художника, серія «Україніка», 

пам’ятники Т.Г. Шевченку, листівки з нотами пісень на 

вірші Т.Г. Шевченка та ін.  

До 170-річчя написання «Заповіту» та 170-річчя 

Переяславської осені Кобзаря у музеї експонувалася ще 

одна виставка із колекції Шевченківського 

національного заповідника (м. Канів) – «Шевченкіана 

Івана Марчука», всесвітньовідомого українського 

художника, члена наукової ради Міжнародної академії 

сучасного мистецтва, лауреата Національної премії 

України імені Т.Г. Шевченка, народного художника 

України. На виставці експонувалосяь 38 малярських 

полотен, створених І. Марчуком за творами великого 

поета впродовж 1980–1983 рр. У творчості І. Марчука 

експонована колекція посідає особливе місце. Роботи 

виконані у техніці, яку автор називає «пльонтанізм» 

(таку назву митець жартома дав своєму стилю – від слів 

«плести», «пльонтати»: картини ніби створені з 

клубочків чудернацьких ниток). Замість звичайного 

мазка він винайшов спосіб нанесення на полотно 

найтонших цівок кольору, що створює дивовижне 

мереживо, завдяки якому досягає неймовірного світіння 

й відтінків кольору. Створюючи «Шевченкіану», 

Марчук не йшов шляхом буквальної ілюстративності 

рядків поета, а навпаки – переступав через історичні 

деталі та етнографічні подробиці, прагнучи передати 

духову напругу «Кобзаря», в якому є вся палітра 

емоційних переживань і нюансів. У 1994 р. видавництво 

художньої літератури «Дніпро» надрукувало 

Шевченкового «Кобзаря» з ілюстраціями І. Марчука.  

Мовлячи про «Шевченкіану» Івана Марчука, можна 

стверджувати, що ні до неї, ні після неї не було такого 

глибокого й пластичного, акцентовано-психологічного 

трактування Шевченкових образів. 

Основні наші відвідувачі – діти. Тому особлива увага 

спрямована на їхні запити. Хочемо, щоб саме з них 

виростали друзі музею, активні учасники всіх наших 

заходів. Багатьма тематичними виставками доводимо 

дітям передусім те, що потрібно любити батьківщину, 

плекати своє національне єство і тим самим підноситися 

до загальнолюдських ідеалів. Водночас діти є активними 

безпосередніми учасниками наших виставок. 

Так, готуючись до відзначення 200-річного ювілею з 

дня народження Т.Г. Шевченка, музей оголосив 

проведення мистецького конкурсу «Усі ми діти твої, 
Тарасе», в якому брали участь діти двох вікових категорій – 

10–13 та 14–17 років. Це вихованці Переяслав-

Хмельницького будинку художньої творчості дітей, 

юнацтва та молоді, Бучанського центру позашкільної 

роботи, Згурівського будинку дитячої та юнацької 

творчості, Іванківського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, Вишгородського районного центру 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», 

Таращанського районного центру творчості дітей та 

юнацтва «Веселка», Ставищанського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, гуртків «Оберіг» та 

«Натхнення» Переяслав-Хмельницької ЗОШ І–ІІІ ст. №2, 

Переяслав-Хмельницької ЗОШ І–ІІІ ст. №1, Переяслав-

Хмельницької ЗОШ І–ІІІ ст. №3, Переяслав-Хмельницької 

ЗОШ І–ІІІ ст. №5, Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. 

№7, Новосілівської ЗОШ І–ІІІ ст. Києво-Святошинської 

РДА, Бучанської спеціалізованої ЗОШ І–ІІІ ст. № 5, 

Бучанської Української гімназії, Центр дитячої та 

юнацької творчості Рокитнянського району.  

Роботи учасників цього мистецького конкурсу в 

номінаціях «Образотворче мистецтво» (живопис, 

графіка, комп’ютерна графіка) та «Декоративно-

прикладне мистецтво» (вишивка, ткацтво і килимарство, 

ліплення, мозаїка, газетоплетіння, різьба по дереву, 

декоративні розписи, аплікації) були показані глядачам в 

експозиції виставкової зали. Всі учасники мистецького 

конкурсу «Усі ми діти твої, Тарасе», роботи яких 

знаходилися в експозиції, продемонстрували високий 

рівень умінь та навичок в образотворчій діяльності, 

художньо-практичну компетентність, почуття кольору, 

асоціативно-образне та просторове мислення, творчі 

здібності, креативний підхід, і, найголовніше, справжню 

любов та повагу до Великого Кобзаря. Ця виставка 

несла в собі тепло дитячих сердець, навіть не хотілося її 

демонтувати нашим співробітникам. 

Учасниками виставок у нашому музеї є також 

вихованці дитячої Переяслав-Хмельницької художньої 

школи, єдиної у Київській області, які презентували 

виставку «Шевченко і Україна». На виставці 

представлені роботи із образотворчого мистецтва, 

зокрема, малюнки на твори Т. Шевченка, та роботи 

декоративно-прикладного мистецтва, які показують 

очима дітей заповіти Кобзаря про любов до України. 

Малюнки дітей відображають сюжети та героїв з 

відомих творів Великого Кобзаря. Виставка є особливим 

поєднанням поетичних образів Шевченка з образним 

мисленням дитини, власним сприйняттям нею творів 

поета. 
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Знайомлячись з творами Шевченка, діти відкрили для 

себе сторінки історії нашого народу. Вони по-новому 

розуміють красу українських сіл, мальовничість нашої 

природи, так чудово змальовані поетом. Слово Кобзаря 

проникало  в їх серце, свідомість. Зрозуміти глибину 

творів поета, втілити свої задуми в малюнках учням 

допомогли викладачі-наставники. 

На виставці представлені також вишивка, ткання, 

лозоплетіння як окремі види традиційного декоративно-

прикладного мистецтва України, які свідчать про любов 

до своєї рідної землі та про збереження народних 

традицій українського народу. 

Роботи юних майстрів хоч і занурені в минуле, та разом 

з тим вони досить сучасні. Діти легко долають столітні 

бар’єри. Шевченківське слово і в наш час зберегло свою 

животворну силу і є невичерпним джерелом для творчості, 

адже несе в собі високі загальнолюдські цінності. 

Вважаємо, що особливе місце у виставковій роботі 

для виховання дітей мають духовні проекти. З нагоди 

1025-річчя Хрещення Русі – 25 липня 2013 р. відбулося 

урочисте відкриття виставки «Предмети сакрального 

мистецтва» (за матеріалами фондової колекції НІЕЗ 

«Переяслав»). Національний історико-етнографічний 

заповідник «Переяслав» має унікальну колекцію 

предметів церковного мистецтва ХVІІ-ХІХ ст. Середньої 

Наддніпрянщини. Вона маловідома, являє собою велику 

художню та історичну цінність, засвідчує не лише 

історію розвитку художнього ремесла, а й культурні 

зв’язки та впливи, світовідчуття, традиції та смаки 

різних верств населення України. На виставці 

представлено унікальні експонати, які відвідувачі 

можуть бачити вперше, зокрема, – ікони металеві, 

складні, хрести натільні та енколпіони, унікальну 

перламутрову ікону. Особливий інтерес відвідувачів 

привертала чудотворна ікона святого Миколая. 

Чи ж можна виховати всебічно розвинену особистість 

без розуміння краси й гармонії світу, що оточує нас? 

Аби збудити дитячу фантазію та залучити їх до 

творення добра і краси, ми організували тематичну 

виставку майстрині петриківського розпису Олени 

Ярмолюк – «Петриківку треба «читати» душею», на якій 

представлені панно із зображеннями птахів, людей та 

петриківські рушники. Такі виставки допомагають 

виховувати у майбутніх поколінь бажання творити і 

берегти традиції своїх батьків і прадідів, дають 

можливість доторкнутися до кращих джерел народної 

творчості і обов’язково мають продовження – майстер-

клас з петриківського розпису, який пройшов під 

керівництвом заслуженого майстра народної творчості 

України Тамари Олексіївни Вакуленко та Олени 

Василівни Ярмолюк, на якому всі бажаючі змогли 

спробувати навчитися малювати в петриківському стилі 

та долучитися до створення власних самобутніх зразків 

українського народного декоративного мистецтва. 

Доречно згадати мудрі слова митрополита Іларіона: «Віра 

народу лежить в основі його культури, і цієї культури годі 

нам зрозуміти без вивчення народної» [10]. 

Петриківський розпис – це феномен народного 

українського декоративного мистецтва, тому у 2013 році 

«петриківка» включена в Репрезентативний список 

нематеріальної культури людства ЮНЕСКО.  

Переяславська земля здавна славиться своїми 

талантами, тому актуальними у музеї є виставки, які 

популяризують творчий доробок наших місцевих 

художників, яких до речі маємо чимало. Таких виставок 

музей проводить по декілька разів протягом року: 

виставка «Дивовижний світ сестер Самутіних» – роботи 

Заслуженої художниці України Ганни Іванівни Самутіної 

та її сестри Софії Іванівни Самутіної-Болсуновської. 

Колекція, яка була представлена в експозиції, вражала 

красою та витонченістю. Картини виконані технікою 

«аплікація соломкою»  по темпері, яка покривається 

меблевим лаком, шліфується машиною, потім знову 

покривається лаком і так кілька разів. Завдяки цьому 

картина набуває вигляду покритої склом, і соломка не 

втрачає своєї природної краси. Виставка місцевої 

художниці Галини Іванівни Глушко під назвою «І все то є 

життя…» знайомила з прекрасними пейзажами, 

натюрмортами, зображеннями квітів – яскравими, 

насиченими, сповненими світла і тепла. За словами 

Г.І. Глушко, ці картини є не лише відображенням її 

світогляду, а й повинні розкрити відвідувачам виставки 

звичну, а тому часто непомітну красу навколишнього 

світу. Жити, цінувати кожну хвилину, милуватися всім, 

що оточує нас щодня, берегти красу – до цього 

художниця закликає своїми творами глядача.  

Виставка «Камертон душі» популяризувала творчі 

роботи талановитих викладачів Переяслав-Хмельницької 

дитячої художньої школи, яка є не просто навчальним 

закладом, але й осередком культурно-мистецького життя 

Переяславщини перед широким загалом відвідувачів 

нашого музею. На виставці було представлено творчі 

роботи трьох викладачів школи: директора Куцого С.Ю., 

Куцої Н.Т. та Кузьмицької І.В. Цікавими також для наших 

глядачів були виставки місцевих художників Юрія 

Шкарупіна – «З історії Переяславського краю», Романа 

Мотузка – «Переяслав. Відродження», Сергія Сороки – 

«Алегорія надії», Людмили Башук та Олега Засипкіна – 

«Вернісаж двох» та ін. 

Цікавою формою роботи над виставковими 

музейними предметами є не тільки активна екскурсійна 

робота, а й проведення на основі благодатного матеріалу 

культурно-освітніх заходів. Виставка розбурхує фантазію 

та цікавить відвідувача, адже не повідомляє всіх 

можливих фактів або деталей, а ставить запитання і 

підказує, що на цю тему можна дізнатися ще більш 

цікавого. Так продовженням виставки «Михайло 

Сікорський. Літопис життя…», присвяченої до 90-річчя з 

дня народження патріарха музейної справи, колишнього 

генерального директора НІЕЗ «Переяслав», Героя 

України став спільний проект із закладами освіти міста і 

району та музею по проведенню низки заходів по 

ознайомленню із життєвим шляхом та музейною 

діяльністю М.І. Сікорського, проведено вечір пам’яті. 

Також було експоновано виставку, присвячену пам’яті 

М.І. Сікорського «Квітка-душа», кандидата педагогічних 

наук, доцента кафедри мистецьких дисциплін і методик 

навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 

художника-технолога, члена Спілки дизайнерів України 

Ольги Стрілець. Роботи, представлені на виставці 

(гобелени, малярство на склі, витинанки), вперше 
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символізували внутрішній, невидимий світ Михайла 

Сікорського, його душу. На них ми ніде не побачимо 

зображень колишнього директора. Млини, хати, квіти, 

трави, роси… – це весь світ Михайла Івановича, який 

уособлює його душу і серце, вкладену у створення 24-х 

різнопрофільних музеїв, об’єднаних у Національний 

історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 

У досвіді музею є виставки, які відкриваються до 

різних ювілеїв, пов’язаних з історичними подіями чи 

людьми. Так, до 100-річчя з дня народження видатного 

вченого, краєзнавця, історика Петра Тимофійовича 

Тронька  було відкрито дві виставки – «Петро Тронько: з 

любов’ю до Переяславщини» та «Мистецька колекція 

Петра Тронька: «Я тобою, Україно, живу…». 

Експонатами виставок були особисті речі, книги, 

документи, відзнаки П.Т. Тронька, передані на тимчасове 

збереження до НІЕЗ «Переяслав» його донькою – 

Л.П. Тронько, світлини, книги та періодичні видання, 

передані Національною спілкою краєзнавців України, 

Українським товариством охорони пам’яток історії та 

культури, Всеукраїнським фондом відтворення видатних 

пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. О.Гончара, 

архівним відділом виконкому Переяслав-Хмельницької 

міської ради,  також серед експонатів були  як картини 

відомих художників, так і аматорські вироби 

декоративно-ужиткового мистецтва. Привертали увагу 

чудова графіка М. Дерегуса – щирого друга П. Тронька, 

витончені пейзажі В. Франчука та М. Глущенка, різьблені 

та інкрустовані дерев’яні тарелі, «іменні» керамічні 

скульптури, які зображують Петра Тимофійовича у 

вигляді хвацького козака, розділ «Шевченкіана Петра 

Тронька» був представлений рідкісними виданнями 

творів Т.Г. Шевченка, різноманітними портретами та 

пам’ятними медалями з зображенням великого Кобзаря. 

Багато зусиль та духовної наснаги доклав Петро 

Тимофійович для широкого пошанування та увічнення 

пам’яті поета – борця на державному рівні. Предметне 

уболівання за творчу спадщину Великого Кобзаря, 

меморіалізація Шевченкових місць, упорядкування і 

розбудова Шевченківського національного заповідника в 

місті Каневі та багато інших справ проходили через все 

його життя. Його творче життя – взірець служіння 

Шевченковим ідеалам – завжди і скрізь, за будь яких 

обставин. Крізь все своє життя Петро Тимофійович 

проніс почуття любові та глибокої поваги до України, до 

рідної землі, до малої батьківщини, до вікових народних 

традицій. 

З нагоди 25-ої річниці Незалежності України в стінах 

нашого музею була відкрита ще одна чудова виставка 

«Мальовнича Україна», на якій можна ознайомитися з 

частиною малярської спадщини – пейзажами народного 

художника України, лауреата Національної премії 

України ім. Т.Г. Шевченка, члена «Золотої гільдії» 

Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі Івана 

Марчука. 

Як колись, два століття тому, великий Тарас оспівав 

у слові і пензлі свою Україну, так і нині наш сучасник, 

геніальний художник Іван Марчук, став її неформальним 

мистецьким посланцем, її мало не національним 

художнім уособленням. 

На прикладі Марчука виявилася потужна здатність 

українського народу до самоорганізації й виживання у 

найкритичніші періоди історії. 

Об’їздивши півcвіту й тривалий час живучи за 

кордоном, Марчук звертається до власної пам’яті й 

пише краєвиди далекої України. Засумувавши за 

українськими мальовничими краєвидами, степами, 

ріками, повернувся на батьківщину. 

Сьогодні він – загальновизнаний класик українського 

й світового мистецтва, продовжує інтенсивно 

працювати; серед його нових картин – шедеври 

пейзажного живопису, в яких відображена безмежна 

любов до краси української природи. 

На виставці представлені твори із самобутньо-

яскравого пейзажного циклу «Цвітіння» – «Цвітуть 

хризантеми» (1981), «Польовий букет» (1979), «Полум’я 

червоних маків» (1979), «Діалог з вітрами» (1979). 

Любить зображувати Марчук і сільські пейзажі з 

характерними для них деталями – приземкуваті хатки та 

низенькі хлівці, драбина біля горища, тин з перелазом, 

копиця сіна та інші нехитрі деталі традиційного 

селянського побуту – «А мрії танули під сонцем» (2006), 

«На околиці села» (2007), «Птахи у вирій полетіли», 

«А тут вже спокій поселився» (2004) та інші. Шедеври 

І. Марчука розкривають неповторну сутність, 

самобутність, красу української природи, любов до 

України, до свого народу, допомагають долучитися до 

невичерпних джерел українського мистецтва та 

сприяють духовному та естетичному збагаченню 

відвідувачів «Музею «Заповіту» Т.Г. Шевченка».  

Відомо, що основою роботи кожної музейної 

установи є наявність цікавих і оригінальних фондових 

колекцій, на базі яких формуються постійно діючі 

експозиції та тимчасові виставки. 

Саме на основі фондових колекцій, які становлять 

велику художню та історичну цінність, музеєм було 

створено ряд виставок, що популяризують фондові 

зібрання Заповідника. 
Зокрема на виставці «Руками створена краса», були  

представлені роботи майстрів декоративно-ужиткового 

мистецтва, виконані технікою аплікації соломкою 

переяславської художниці Ганни Самутіної та її сестри 

Софії Болсуновської, а також вироби мальованої  

косівської кераміки (м. Косів Івано-Франківської області). 

Частина цих робіт виконана представниками найбільшої 

косівської гончарської династії Совіздранюків, які 

протягом ХХ ст. творили «обличчя» косівської кераміки 

і донині роблять значний внесок у її розвиток, а саме, 

Рощиб’юком М.І., Тим’як М.М., Волощуком С.М., 
Волощук Е.І., Ілюком Ю.А., Вербівською Н.В., Козак О.М.  

На виставці «Жар кольорів квітує на полотнах» була 

представлена фондова колекція мистецьких полотен 

художниці зі світовим ім’ям, члена Національної спілки 

художників України, члена Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України, лауреата премії 

ім. Катерини Білокур нашої землячки – Марії Буряк.  
Мистецька колекція Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» налічує понад 

3,5 тис. музейних предметів. 
На виставці «У храмі колірних звуків» було 

представлено 23 живописні картини, зокрема твори відомих 
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художників М. Глущенка, В. Франчука, В. Яценка та 

В. Міщенка. 
Відкриття всіх наших музейних виставок – це ще й 

цікаві культурно-мистецькі заходи, на які запрошуються 

автори виставок, гості, представники місцевої влади, учні 
шкіл, студенти та викладачі ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», громадськість міста, засоби масової 
інформації, виступають артисти, кобзарі, учні та викладачі 

Переяслав-Хмельницької музичної школи, самодіяльні 
народні аматорські колективи.  

Безумовно, важливим фактором є використання в 

експозиції сучасного аудіо- та відеообладнання. 
Відповідний музичний супровід допомагає створити 

потрібний емоційний настрій, асоціативний ряд, а отже, 

сконцентрувати увагу слухача і допомогти краще засвоїти 
інформацію. Багато виставок супроводжуються відеорядом, 

який доповнює основну експозицію, презентовану у 
виставковій залі. 

Сьогодні такими актуальними є слова Фрідріха 

Вайдахера про те, що музеї «мають специфічне завдання, 
яке жодна інша установа не може в них відібрати: вони 

створені для того, аби допомогти всім зацікавленим краще 
зрозуміти себе і своє місце в цьому світі» [11, с.54]. 

Висновок: Виставки підвищують доступність і суспільну 

значущість музейних фондів, вводять до наукового та 
культурного обігу пам’ятки, що знаходяться як у музейних 

фондах, так і в приватних зібраннях, сприяють 

відпрацюванню й удосконаленню методів експозиційної та 
культурно-просвітницької роботи музейних установ, 

розширюють географію їх діяльності. 
Завдяки новаціям в експозиційному образотворенні 

відбувається перебудова усієї системи музейної 

комунікації. Зміст комунікаційних процесів значно 
поглибився, а диспропорція між освітньою, виховною та 

рекреаційною функціями вирівнялася. Реалізація тематики 

й образних вирішень експозицій забезпечило реалізацію 
сучасної концепції “інтегрованого музею”, тобто активної 

участі практично у кожній сфері суспільного житті. 
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The article analyzes the nature and characteristics of the exposition and exhibition work as important activities of the 

Museum, the conceptual framework of the Museum exhibition and its role for the study and preservation of historical-cultural 

heritage and lighting of the progressive development of mankind. 

In a highly competitive environment, museums increasingly have to reconsider the forms and methods of work with visitors, 
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exhibition will be able to have success with different ways. 
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The statement of a problem. The activity of knights in 

state power is quite a problematic issue in historiography due 

to different views on their importance, unity, effectiveness and 

identification in the social structure. The activity of knights in 

the state structures of England is underestimated. The breadth 

of duties and the involvement of knights in political activity 

testifies their significant influence on the English 

administration of all levels in England. The study of the 

political participation of knights was carried out by medieval 

specialists – Peter Coss [1], David Crouch [2], Chris Given-

Wilson [3], Mark Honeywell [4], Mark Ormrod [5], Nigel 

Saul [6], Richard Gorski [7] and Richard Kaeuper [8]. 

The purpose of the article. Expanding the outlooks of 

understanding the knight's state as a universal stratum in 

medieval England. 

The statement of the main material. The study of 

knights’ political engagement is usually divided into central 

and local government. The first characterizes knights or 

knights-bannerets from household as royal advisers and 

officials of the central administration. Given-Wilson 

investigated the knighs’ influence on the king through their 

representation as members of the royal council – the key 

body from the second part of XIII century. According to 

Given-Wilson, the representative sources in the 

understanding of the members of council are royal records 

and lists from the office with a permanent location in 

Westminster, as they allow to trace the names of those who 

constantly visit the council [9, p.44]. These lists from 1274 

to 1399 show that the members of the council were usually 

earls, barons, and knights-bannerets from the royal 

household. The historian of the beginning XX century 

Charles Moor divided the councillors on permanent and 

variable. So, Edward I (1272–1307) had six constant 

councillors: two earls (of Surrey and Lincoln) and four 

representatives of the family and the household. For 

example, one of them was William Latimer, who for a long 

time served the crown at household as a knight, and then as a 

banneret-councillor [10, p.20-23]. Honeywell drew attention 

to the width of duties of the household knights in «peaceful» 

time, which were advisers, trusted administrators, leaders, 

and the seneschals. Knight's title was held by all stewards 

(managers), who were unofficially also members of the royal 

council. Royal steward Guy Bryan (1359–1361), whose 

name appeared on average in 65% of the protocol records of 

the Council during these years[4, p. 89]. Historian Alfred 

Brown wrote about the changes of royal council from the 

end of the 13th-14th centuries, that from the amorphous and 

large institution of the times of Edward I turned into a 

smaller, but «professional and self-sufficient» during the 

reign of Edward III (1327–1377) [11, p.31-34]. 

Historian John Thompson focused on kinship ties 

through marriage unions inside their household in the royal 

court and council under the rule of Richard II (1377–1399). 

In the time of Henry IV (1399–1413), this was already a 

rather closed inner group of royal knights, who served the 

king in the Council and in the war. In the reign of Edward IV 

(1461–1470, 1471–1483) from the House of York there were 

about 30 knights and 40 squires which were in close 

relationships with the king [12, p.189-190]. Most of the 

royal knights in the XV century had administrative positions, 

such as sheriffs, judges, or parliamentarians [13, p.15-19]. 

Certainly, the royal knights were part of political life in 

England, but they were not the only independent political 

entity with well-defined feelings of the community and 

basically acted in the interests of the king and his suzerains 

without self-realization of independent ambitions. 

The wider and debatable subject of research are county 

knights. The key in considering the transformation of knights 

into a political direction is the 13th century. Innovative in 

these changes was Henry III’s Charter of 1224 about 

distraints of knighthood of landowners with an income of 40 

pounds per year over the past three years, but whose still do 

not have knight titles [7, p.83-84]. Two conceptions 

dominate in historiography. The views of Coss and Mourice 

Powicke are based on the need for additional «knights as 

warriors» [14, p.241-244; 2, p.146-147]. In our issue, more 

interesting is Crouch’s conception, which argues the royal 

urgency in «knights as administrators», because the problem 

of military knights could be solved by adequately equipping 

plenty of the squires [2, p.146-147]. The historian Richard 

Gorski noted that if in the 13th century the functions of 

distraints were fairly clear, then in the XIV century it turned 

more into an economic bonus for the treasury: «The knights 

were a diverse group; knighthood was an intricate fusion of 

In the paper investigated the political and governmental activities of civilian knights. The main historiographical 

concepts on this subject have been analyzed, with the identification of the most controversial issues. Through the 

prism of the «long» two centuries, the change in the significance and role of the knight class in the formation of the 

English legal system is considered. The article is intended to broaden the connotation of knighthood in a 

demilitarized direction, which will allow a different look at the «traditionally» military class. Presented views on 

knights as a regional elite, community and political agents of the central administration are useful for historians of 

local and socio-political studies. 
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military, economic, and honorific considerations; and both 

hold the key to determining what advantage the crown light 

have seen in creating new knights» [7, p.84]. Scott Waugh 

supports Crouch and believes the association of knighthood 

with the local administration arose from the beginning of the 

distraints process [16, p.937-986]. The concept of Crouch 

and his supporters is not ideal for the fourteenth and fifteenth 

centuries because knighthood was not a catalyst for 

obtaining a public office. The avoidance of the knight's title 

partially allowed not to be involved in the administrative 

service, but only in the 13th century. 

The study of the political activities of knights causes 

difficulties without interpreting the new social status – 

gentry. The system of social graduation in England and the 

knights’ identity in the XIV-XV centuries in historiography 

is considered within the three-member class of gentry, which 

included knights-bachelors, squires, and gentlemen. The last 

stratum was legally recognized by the Statute of Additions 

of 1413 [1, p.229]. There was even a graduation inside of the 

squires. According to the poll tax (1379), three different 

rates were determined: the squire, who could be a knight, 

paid 20 shillings; the squire of the lowest level paid 6 

shillings and 8 denarius; landless squires paid 3 shillings and 

4 denarius [1, p.229]. Knights in the gentry class apart from 

the formal title and property status have long been 

distinguished by the right to wear coats of arms, however, in 

the second half of the 14th century this right was received by 

squires, and in the 15th century – it received by gentlemen. 

Until 1500 year, the right to own the coat of arms had 

60 feathers, 500 knights, 800 squires and 5,000 gentlemen 

(60 peers, 500 knights, 800 squires and 5,000 gentlemen had 

the right to own the arms by 1500 year)[17, p.4]. 

After Oxford Provisions in 1258 the parliament became 

the coordinating bridge between the center and the counties. 

Historian Alfred Brown informs that from 1295 the sheriffs 

were ordered to send two knights from their shire and two 

representatives from each city to the House of Commons. In 

their duties included the coordination of taxes, and the 

reporting of changes to their districts [11, p.179-181]. 

Honeywell points out that knights had access to legislative 

initiatives through petitions from the shire and from 

themselves. According to him: «Parliament, therefore, 

provided an opportunity for members of our samples[shire 

knights] to participate in the political process. A large 

percentage of both samples gained some experience of 

parliament throughout their careers.… John Deyncourt was 

returned four times as knight of the shire for Derbyshire 

between 1300 and 1320 and Richard de la Rokley 

represented Norfolk on six occasions between 1302 and 

1316» [4, p.93,95]. Coss highlights the value of knightly 

petitions in the parliament from the shire as a progressive 

part of political development [1, p.127]. 

From the 20's and 30's of XX century began to actively 

explore the issue of monopoly and constancy of persons with 

a knightly title in the context of the study of knight lists in 

parliament. The researcher H. Cam investigating the count's 

community and its representation in the parliament raised the 

question: Was the knight elite that held positions for a long 

period? [18, p.239] Under Edward I and Edward II, out of 

1174 «knights of the shire» elected to Parliament in the 

House of Commons – 507 knights were re-elected several 

times. And only 79 knights had five or more cadences, 

whom could be called pure politicians-parliamentarians[19, 

p.159]. Researchers of the knights in the parliament of the 

times of Edward III and Richard II Katherine Wood-Legh 

and Norman Lewis noted, that from 1359 to 1360 there were 

11 knights as representatives of the shires, of which four 

were seated for the first time, and three – twice. On the basis 

of their source analysis,on average, one knight twice during 

his life represented the county in the reign of Edward III and 

three times in the times of Richard II [20, p.405; 21, p.372-

373]. Thus, most of the knights from counties had 

experience of representation of the counties in Westminster, 

and only a small part had opportunities or viewed work in 

Parliament as the main type of political activity for years to 

come. 

A representative method among historians is to analysis 

the Parliamentary Rolls of Arms in order to illustrate the lists 

of count's knights from individual shires. Historian Peter 

Coss based on the Warwickshire in reign of Edward II 

(1307–1327), came to the conclusion that, participation rate 

in the parliament was approximately 63% (17 of 27) among 

county knights. They collected taxes, were judges, and took 

part in various commissions [1, p. 169]. Another five knights 

from Warwickshire held a prestigious offices in another 

county; if we add this figure, participation will be 81% 

among county knights, who participated in politics, and 

taking into account the inaccuracies of sources, this 

coefficient could be even higher. From the middle of the 

XIV century in the parliamentary documents appears the 

term valettus – this is a person who has not yet received a 

knightly status, «but aspires», or abstains from it. They were 

twice cheaper – 2 shillings per working day in the parliament 

[1, p.172]. From that time, the concept of ‘county knight’ 

was not necessarily associated with a knight. Over time, this 

trend reaches a scale when only 25% of the elected members 

to parliament as «county knights» were knights [18, p.239]. 

Knights were interested in membership in the House of 

Commons because of increased prestige and powers of the 

communities in the field of taxation and legislation [22, 

p.29-60]. John Maddicott emphasizes that the knights were 

able to use the strengthening of their political position for 

possible financial benefits [23, p.76-78]. Researcher Michael 

Prestwich investigated the question of identity in the 

parliament: What are the social consequences for those who 

visited parliament, and can we consider the knights as a 

political community? In his opinion, «the magnates were 

beginning to think of themselves as the peerage, and the 

Commons as the community» [24, p.5-25]. In this context, 

Honeywell outlined the problem of the identity of knights in 

both houses of parliament. If due to constant individual 

invitations to parliament in the House of Lords formed a 

certain common identity, then for the knights from 

Commons which represented counties and cities, 

participation in the parliament was rare. Therefore, the 

corporate identity was not from individual knights, but from 

the institute of the House of Commons and the role they 

played at the local level [4, p.98]. Participation in the 

parliament also became a knight’s option for potential 

membership in the Royal Council [25, p.92]. 

The researcher Keith Fildes considers the time from 

Edward I’s rule to be fundamental in the political attraction 
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of knights: «…development of a knightly class, which gained 

momentum under Edward I, continued as they strengthened 

their place in a broader political community and began to 

become integrated into public service, particularly under 

Edward III» [26, p.17]. In her opinion, to assess the 

influence of knights of the era of Richard II, you can analyze 

parliamentary documents in which the word «knight» 

appears in the English translation of parliamentary protocols 

173 times, in comparison – «earls» 146 times, «barons» 

97 times [26, p.50]. 

Coss notices on a certain blurring of administrative 

knights in the late XIV- early XV century in connection with 

the strengthening of the gentry. As a consequence, in the 

15th century, the number of county representatives in the 

parliament declined, which in fact were knights: «At the 

parliament of 1422, for instance, of seventy-four members 

representing the counties, only thirty-one were actual 

knights and twenty-six squires» [27, p.134]. Historian John 

Roskell wrote about the convening of 1422, «it is true that 

by 1422, the term ‘knights of the shire’ had been employed 

as a technical term bearing no necessary relation to, or 

correspondence with, the rank of those who belonged to the 

«ordo militaris» [28, p.92]. From the end of the XIV century 

gentlemen began to play a significant role in the political life 

by representing the county in the parliament, working as 

court assessors and tax collectors [12, p.183]. Parliamentary 

documents show that men elected to parliament as «county 

knights» could be knights, squires or gentlemen [29, p.342].  

The researcher David Crouch analyzed the practice of 

individual summons to the House of Lords for knight-

bannerets, which he compared with «lifelong peers» [2, 

p.86]. In the royal summons to the Parliament of 1344 

appeared the titles of «barons and bannerets» [30, p.352]. 

Crouch studied the possibility of moving knights from the 

House of Commons to the House of Lords. In 1383, Richard 

II discharged Thomas Camoys «who is banneret, as were 

many of his ancestors’ from service as a knight of the shire 

for Surrey, because bannerets were said by the king to have 

long been ineligible for election» (individual summons) [2, 

p.89]. According to the research of Given-Wilson, most of 

the bannerets were never called to parliament [3, p.61-62]. 

Knights-bannerets were loyal to the crown, so the king often 

summoned them to council in opposition to the barons [2, 

p.89]. Despite this, bannerets disappeared as a class from the 

end of the 14th century. Crouch connects this with their 

integration into the parliament and the formation of peers, 

along with separation from ordinary knighthood. Sons of 

banners, which could not get into the parliament, 

«disappeared» among ordinary knights [2, p.89]. Given-

Wilson argues this practice of creating «barons» by 

Richard II [3, p.62]. 

Historiographers of the XIV century allocate a new 

hierarchy among the knighthood. The bachelor knights were 

the top of the gentry, and the knight-bannerets were this 

bottom end of the peerage [3, p.62]. Coss noted the 

beginning of the separation of bannerets from knights in the 

second half of 14th century. In the poll tax of 1379 banners 

are already figured as an independent social rank [1, p.242]. 

The separation of the lower and higher knighthood in the 

social plane took place against the background of the 

preservation of common values and ideals [7, p.79]. 

System-forming in the political direction was the 

institution of sheriffs. According to Сoss, the highly 

prestigious position for the knight is the sheriff's office [1, 

p.149]. Gwilym Dodd, analyzing the career of county 

knights, came to the conclusion that the knights in the 

parliament were usually ex-sheriffs or potential candidates 

for this position [31, p.150]. In this vein, according to John 

Maddicott, sheriffs were part of the «county knights», who 

were elected to parliament until the 1370s [23, p.73-74]. The 

Statute of 1372 forbade the sheriffs to participate in the 

parliament, but this was sometimes violated [7, p.77]. Nigel 

Saul wrote about Roger Elmbridge – the sheriff of 

Oxfordshire and Berkshire in 1360–1362 and 1365–1368, 

who during these periods was elected as a knight to 

Parliament four times [6, p.123]. The practice of attracting 

knowledgeable sheriffs in the county and in the parliament 

was useful in connection with the possibility to file a petition 

to solve the problems of the region [23, p.77]. 

As Honeywell noted, sheriffs often became classical 

knights-warriors. Being a sheriff was difficult to balance the 

activities in the office with military service. The trend 

changed and many knights became sheriffs only after 

military service, especially actively after 1360 [4, p.100-

101]. The sheriffs were wealthy persons with powers of the 

county leader. Four knights in each shire helped the sheriffs 

to collect complaints mainly against officials in the regions. 
The competence included even viewing the «erroneous 

decisions» of the previous sheriffs [32, p.84-85]. 

Based on the original documents, Gorski investigated the 

relationship between the entry of the knightly title and the 

official of the sheriff. So, from 1300 to 1400 there were 1877 

appointments of sheriffs, of which 47.2% were knights, and 

46.5% – squires [7, p.75-76]. It is worth noting about the 

regional feature, according to which the squires prevailed in 

the southern counties [7, p.76]. 

The knights took the greatest part in trials as judge and 

jury. Grand Assise of 1179 «opened the doors» for the 

knights as juries through the abolition of a court duel. In the 

treatise of Glanwill at end of the 12th century it is said that 

the sheriffs were given the task of summoning four knights 

from the county, who were to be chosen by 20 worthy 

knights from the same shire [33, p.30]. Later it evolved when 

eight knights were chosen among themselves from the most 

«legally» worthy [14, p.211-212]. 

The Magna Carta of 1215 introduced knights as judges 

and jurors. Paragraph 18 provided for two courts four times a 

year, where in each court four judges were selected in their 

counties [34, p.456-457]. They were widely involved in pre-

trial proceedings, often the knights were engaged in 

delivering prisoners to a trial session on a concrete date [1, 

p.53]. Coss identifies the knights-managers who carried out 

the valuation of property and under the oath of honesty 

provided the relevant protocols to the courts [1, p.63]. Lesser 

knights held the office of coroners to investigate crimes such 

as murders, and they were verderers – officials who carried 

justice in hunting lands [1, p.64]. The office of the coroner 

was not popular among the knights [1, p.122]. Popular were 

the ways of evading the coroner's service: old age or illness, 

employment in another field of activity, personal unfitness 

or insufficient qualification[35, p.41]. From the beginning of 

the XIII century, the coroners' office consisted of four 
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knights in each shire. However, the Statute of Westminster 

of 1275 allowed the replacement of «knights» in the case of 

avoidance [1, p.122]. As a consequence, in the XIV century. 

The knights no longer occupied the non-prestigious posts of 

coroners in England [1, p.136]. 

Historian Reginald Treharne, analyzing the period of 

reforms and rebellions of 1258–1267, defined the role of 

knights and the creation of a new knighthood, «a new class 

produced largely by the operation of the Angevin 

administrative machine”. In his understanding, the knights 

were “a small well-knit class of men, substantial in wealth, 

secure and authoritative in local position, expert in the art of 

local government, and possessing a sound knowledge of both 

the strength and the defects of the system which they 

worked» [36, p.19]. Coss criticized the idea of a spontaneous 

and broad attraction to the movement of reforms of the mid-

thirteenth century through the unification of the knight class, 

because they learned the collective responsibility in self-

government under the aegis of the king [1, p.13]. 

An interesting question among scholars is the 

appointment of knights to administrative posts. On the 

example of coroners, Roy Hunnisett noted, «men often were 

elected against their will. Some were elected despite the fact 

that they held other offices or were absent on other 

business… there is an example of a man buying exemption» 

[37, p.187-189]. Until now, the question of elections in the 

historiography has not been clarified. Were they elected by 

the court or independently, and were they elected in general? 

Election to the county courts of the knights is also in 

question, since the sheriff offered only one or two 

candidacies that were available. The knights often refusing 

to serve without additional financial bonuses [1, p.123-124]. 
Paradoxically, the 13th century changed the notion of 

knights in history from full association with warriors. During 

the «long century», the knights were «in search» for their 

place among the state administration on the county, this 

could explain the reluctance of a significant part of the 

knights to engage in politics. 

Coss came to the conclusion that at the end of the XIII 

century, «… knighthood became a more powerful vehicle 

than ever before for expressing the social and cultural 

hegemony of England’s secular elite». It was a governmental 

system «within which a collectively wealthy and altogether 

more confident knightly stratum in the counties came to play 

a very significant part» [1, p.136]. Knights represented their 

community in negotiations with the king and provided a 

bridge between aristocrats and the local community, in 

which they positioned themselves as elite [27, p.126,113]. 

Scholar Richard Kaeuper noted about the state of affairs at 

the turn of the 13th-14th centuries: «Key elements of 

governance in the English countryside depended in no small 

measure on the unpaid service of «knights of the shire» who 

served on a variety of juries and commissions and attended 

meetings of parliament» [8, p.243-244]. 

Michael Prestwich singles out the household knights as 

the leaders of the commissioners of array [38, p.99-101]. 
Such commissions were usually headed by knights or 

magnates with military experience. The knights productively 

cooperated with the clerks in various kinds of records [1, 

p.166]. An authoritative place for the «knights of the shire» 

was the office of keeper of justice [39, p.126-127]. They 

engaged in military escorts, the arrest of criminals, and led 

the public «police» [40, p.212]. The keepers of justice were 

following the provisions of the the Statute of Winchester 

1285, for which three knights from the county were elected 

since 1300 [41, p.232-250]. The keepers of justice had the 

right to make accusations and this turned them into 

independent judges, although such cases were usually 

considered by the criminal courts (justices of oyer and 

terminer) [1, p.146]. As Alan Harding notes, in many 

respects the «keepers of the peace» were the most important 

officials that were in the hands of knights: «the shires were 

coming to be ruled by amateur landlord-magistrates» [40, 

p.219]. Coss argues that «the county knights were at the very 

apex of local society, and even the most casual glance shows 

that they dominated many local offices and commissions 

during the first half of the fourteenth century» [1, p.187]. 

A knight often became a politician only after finishing 

their military service and settlement permanently in the 

county [6, p.56]. This aspect is explained by the need to 

know your county and participate in various commissions to 

review cases. Honeywell describes a prominent Yorkshire 

knight Richard Ask of the 1360s, who directly took an active 

part in numerous judicial commissions: «sixteen 

commissions of oyer and terminer, five commissions of the 

peace, one commission of inquiry, two commissions of array 

and four commissions de walliis etfossatis
1
 during this 

period» [4, p.102]. Anthony Musson and Ormrod called the 

knight-judges the creators of the balance of power, as they 

took complaints and took active part in justice against the 

peers, officials and great lords, that is, the persons of the 

highest ranks [42, p.135]. 

James Masschaele investigated the knights as a jury. He 

argued that the knights were not monopolists and the 

composition of the jury varied depending on the problems 

posed: «Many juries were made up of several social levels, 

ranging from knights and wealthy gentry on one end of the 

spectrum to middling peasants on the other» [43, p.12]. 

Knights were the dominant group, who served as jury 

members in the courts [44, p.434]. Musson pointed out that 

in the 13th-14th centuries, the jury bench in the royal courts 

was expected to be occupied by knights or weighty 

landowners [45, p.116]. All the jury in the royal courts 

should formally be knights, but the sheriffs have already 

started the practice of including in the jury of wealthy 

landowners without a knightly status since the fourteenth 

century [43, p.149]. 

In the realities of the XV century. more importance for 

appointment to a public office played a material position 

equivalent to income not less than 40 pounds per year, not a 

knightly title [12, p.184]. In 1436, there were from 2,000 to 

3,000 knights and squires, of which only a minority were 

active in the local authorities [12, p.190]. 

In historiography there is a whole range of views on the 

unity of the knightly estate in the context of the political 

community and the level of dependence or independence in 

its activities. Andrew White first put forward in 1933 the 

idea of the county knights as a cohesive community[46]. 
According to James Holt, the political independence of 

knights had been expressed on the course of John Lackland 

                                                         
1
 Commissions on the cases of walls and ditches. 
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(1199–1216) and «had a secure basis in wealth and 

administrative experience» [47, p.55]. Peter Coss argues that 

the erroneous thesis of Andrew White gave the impetus to 

excessive idealization in the minds of historians that the 

knights are a monolithic and cohesive political class [1, 

p.44]. Coss calls the thesis as a myth that the count's courts 

were a forum for expressing mostly chivalrous interests [1, 

p.110]. In his conviction: «For the most part, county courts 

were not large gatherings of knights and freeholders eager 

to take part in self-government at the king’s command» [1, 

p.121]. Ormrod, in contrast, emphasizes the factors that 

shaped the collective responsibility, and therefore a certain 

degree of community. It is about quarterly sessions in courts 

since 1362, when judges have to sit four times a year [42, 

p.42]. Historian Chris Given-Wilson also believed that «the 

knights and the richer esquires formed the real political 

communities of their shires» [3, p.72]. 

In historical circles, various concepts on the knight 

community are discussed. One group of researchers 

considered them a community, but with the understanding that 

the shire was the sphere of influence of a large nobleman. 
Thus, Martin Cherry on the example of the Devonshire came 

to the conclusion that the entire political community depended 

on his count [48, p.71]. The knightly community should not be 

considered completely independent through the maintenance 

by the magnates of large retinues of knights and squires within 

each county. For example, the Duke of York had about 40 

knights in 1379–1383, while the Duke of Norfolk had a 

retinue of 70 knights from 1389–1398 [49, p.6-13; 51, p.394]. 

Since the end of the XIV century – the beginning of the XV 

century, the kings held the retinue of knights and squires on a 

regular basis, from 1390 to 1413 there were about 250–300 

royal knights who received the annuity to encourage their 

loyalty to the crown [3, p.79]. Some of the royal knights 

should be regarded only as «servants», not political 

supporters, others as warriors and advisers. According to 

Given-Wilson, the main part of the royal knights «were the 

men who had their ears to the ground in the shires, who 

understood local grievances, influenced and articulated local 

feeling, and might carry with them the support of the lesser 

landholders and those beneath them... Therefore there was a 

clear territorial logic to the retaining policies of most 

magnates»[3, p.80]. Musson and Ormrod argue that a 

significant part of the knights a priori depended on the center 

due to the existence of practice of local appointments by the 

crown. Thus, the knights were agents of royal justice [42, 

p.44]. Thompson investigated the dependence of many 

knights who were in the baron retinues. However, in his 

opinion, «…this did not prevent them from playing an 

independent political role, either individually and 

collectively» [12, p.191]. Analyzing more than a dozen 

counties, Given-Wilson came to the conclusion that the 

various local communities were so different in regional 

studies: «…in some counties magnates were effectively able to 

dominate local affairs, that in others a more or less 

independent gentry operated as a county-wide political 

community, and that in others more meaningful social and 

political communities worked at a more localised level» [3, 

p.80-81]. 

Historian Grenville Astill based on the study of the 

Leicestershire in the second half of the fourteenth century 

wrote that the knights relied on «limited family and social 

contacts,» and are «typified as a social group by their 

myopic attitudes» [51, p.314]. His idea was developed by 

Susan Wright, who commented that the twin keynotes of the 

knights were their «independence» and their «parochialism» 

[52, p.354]. To a large extent, it was through the opinion of 

the shortsightedness of the knights' interests that a concept 

was formed, according to which the knights were in the orbit 

of the influence of the magnates [3, p.83]. 

The second group of historians was represented by 

Maddicott and Saul. The former claimed that in the fifteenth 

century the county became a politically conscious 

community, which basically consisted of knights and squires 

in the gentry field structure. Maddicott noted, they had 

«near-monopoly on the more important administrative and 

political offices in the shire(sheriff, justices of the peace, and 

knights of the shire for parliament),could claim to be the 

true representatives of the shire’s landholding class as a 

whole» [25, p.43]. According to Saul, the formation of the 

community was helped by the frequency of court sessions, 

every 40 days. It was here that the local complaints and the 

decisions of the parliament were discussed, elections were 

held, as well as a large number of judicial and administrative 

work [6, p.259]. Historians of this direction emphasized the 

increasing political, judicial and administrative responsibility 

of knights as the primary reason for strengthening local 

knightly particularism among the community during the 

13th-14th centuries, creating a feeling of local unity[3, p.78]. 

Worthy of attention is the «oligarchic conception», 

whose supporters, with some differences, are Christine 

Carpenter, Rosemary Horrox and Miri Rubin. This view is 

centered around the analysis of county petitions. The main 

idea was the statement that the gentry community to some 

extent led the political life of the shire as a self-conscious 

oligarchic group [53-55]. 

In historiography, there is a critical school that considers 

the "other side" of knights in politics. Musson and Ormrod 

wrote: «…historians have become preoccupied with the 

apparent hypocrisy of the knights and burgesses who 

championed right and justice in parliament but felt free to 

indulge in legal skulduggery, if not blatant criminality, as 

soon as they returned home» [42, p.150]. The brightest 

representative of this school Kaeuper stated the possibility of 

bribing a jury, or the opportunity to warn the appropriate 

officials, after which the court «forgot» about the case with 

the knights and his people, without even considering the 

case[8, p.254]. Kaeuper described of the egregious case of 

knightly arbitrariness. A petition by Jonh of Massingham 

states that «Sir Thomas Ingaldesthorp, knight, who is keeper 

and maintainer of the peace in Norfolk and Suffolk broke 

into John’s mother house… and brutally assaulted him and 

his mother» [8, p.254]. The historian came to the conclusion 

that «many rich/powerful men are like kings in their home 

territories» [8, p.254]. The research of this direction allows 

to broaden the horizons of knights-politicians and their 

manifestations of corruption and criminal activity for the 

sake of achieving their own interests. 

At the present stage, three methodological approaches to 

the study of knights-politicians are popular. All of them are 

part of the «center-aristocratic history», which was popular 

for local studios of the 80-90s of the XX century. The main 
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purpose of the first two conceptual currents was to study the 

strength and weakness of the royal government: the Ormrod-

Gillingham axis [56-57] (with emphasis on success between 

the central and local governments) and the Coss-Kaeuper-

Lander axis [58-59, 39] (with an emphasis on the negative 

consequences of gentry and aristocracy delegation from the 

center). The third view of Gerald Harriss was the antithesis 

of the two previous conceptions, because on his opinion, that 

«there is an artificial polarity in seeing the crown as a 

center/public authority and landed society as a local/private 

authority» [60, p.32]. For Harris, the impetus for the 

development of late medieval management was the 

«bottom», the provincial «political society» and this 

development extended the traditions of government through 

the entire landowning pyramid [61, p.34-35]. 

Conclusion. In historiography, there has been an active 

study on «low» politics (county) as opposed to «high» 

(royal) as an indicator of the development of real political 

life. Until now in historiography there is a debatable 

question, whether reception of knightly rank gave 

advantages for promotion on political hierarchy as a whole, 

and how many knights were qualitative and fair 

administrators. Despite this, the study of political activity 

has strengthened the conviction of knights as a diverse 

estate, which became an agent in the formation of a political 

conscious society in England at the XIII-XV centuries. 

Since the XIV century, knights have been viewed in the 

context of the gentry – regional elite. The absence of 

confrontation in the middle of the gentry laid the foundation 

for strengthening the English legal nation. The development 

of joint participation in power between knights, squires and 

subsequently gentlemen has stimulated the formation of a 

community not in rank but in status and functions. The 

vastness of the spectrum of activity allows us to affirm about 

the universality of knights, who could level out the shortage 

of personnel in the state administrative machine. The study 

of individual counties in historiography showed that knights 

could be a political and even an independent community, but 

this should not be considered a quintessence through the 

regional specifics of England.  
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Постановка проблеми. У першій третині ХХ ст. у 

європейських країнах та США прослідковуються суттєві 

зміни у підготовці професійних кадрів, удосконалюється 

система професійного шкільництва, що було зумовлено 

розвитком сільського господарства, нових галузей 

промисловості та техніки. Подібні процеси відбувалися на 

західноукраїнських землях, однак значно повільніше, що 

було спричинено особливостями політичного, соціально-

економічного розвитку регіону та традиціями 

господарювання. Професійна освіта як фактор 

економічного розвитку регіону розглядалася у 

дослідженнях З. Гіптерс [1], О. Ковальчук [2], 

Г. Субтельної [3]. Господарську діяльність та життєвий 

шлях кооператорів висвітлено у трьохтомному 

колективному виданні «Українські кооператори» [4-6]. 

Всебічне дослідження діяльності українських 

сільськогосподарських навчальних закладів та їх 

співпрацю з економічними установами уможливили 

архівні матеріали.  

Мета роботи: проаналізувати та розкрити стан 

агротехнічної освіти у Західній Україні та діяльність 

Української господарської академії у Подєбрадах 

(Чехословаччина). 

Структурно професійно-економічну освіту на 

західноукраїнських землях формували торговельні, 

ремісничо-промислові, сільськогосподарські навчальні 

заклади, у діяльності яких прослідковувалися локальні 

особливості та європейський досвід. Професійна освіта 

відрізнялася від загальної освіти, яку надавали 

загальноосвітні школи або вищі навчальні заклади. У 

професійних закладах процес навчання спрямовувався 

на формування компетентної особистості, яка 

поєднувала теоретичне і практичне знання та уміння.  

Система української професійної освіти на 

західноукраїнських землях мала приватний характер. 

Створенням та діяльністю професійних навчальних 

закладів займалися українські товариства та інституції: 

«Просвіта», «Рідна школа», «Ревізійний союз 

українських кооператив» (далі – РСУК), «Народна 

торгівля», «Сільський господар», «Маслосоюз» [3, с.155-

166]. Зокрема, товариство «Сільський господар» 

відігравало важливу роль у поширенні сільськогоспо-

дарського знання та впровадження новітніх технологій у 

сільське та домашнє господарство. Створення 

учнівських кооперативів і запровадження теоретичного 

курсу з кооперації було одним із напрямів діяльності 

товариства «Рідна школа» в галузі торговельно-

кооперативного виховання. Економічні товариства 

«Народна торгівля» та «Маслосоюз» спрямовували свою 

діяльність на підготовку кваліфікованих кадрів для 

власних потреб. РСУК виконував інформаційно-

координуючі функції у процесі поширення і реалізації 

кооперативного навчання.  

Сільськогосподарські школи – це професійні школи, 

які займалися підготовкою молоді до ведення сільських 

господарств. У першій третині ХХ ст. на західно-

українських землях функціонували Однорічна 

хліборобська (cадівничо-городнича) школа товариства 

«Просвіта» у Милуванні, школа «Cільського господаря» 

у Коршеві, спеціальна молочарська школа «Маслосоюзу» 

в Стрию, агрономічні курси «Сільського господаря» в 

маєтку Мирона Луцького в Янчині біля Перемишля.  

Організація навчання у сільськогосподарських школах 

Галичини відбувалася згідно програм Міністерства 

віросповідань і освіти. Зокрема, у 1936 р. Міністерство 

видало «Програму навчання у школах рільничого 

приспособлення». Навчання у сільськогосподарських 

школах тривало 11 місяців. У навчально-виховному 

процесі передбачалося викладання фахових предметів 

(організація і ведення малих господарств, рільництво, 

городництво, годівля тварин), на які відводили більшу 

кількість годин; так звані «помічні предмети», тісно 

пов’язані з фахом: наука про сучасну Польщу, рахунки, 

гігієна; помічні, безпосередньо не пов’язані з фахом: 

релігія, польська мова [7, арк.3-7]. Додатковим предметом 

до програми навчання в школах сільськогосподарського 

спрямування була українська мова та історія України. 

Також виділяли у планах занять час на гімнастику та 

військову підготовку.  

1 вересня 1935 р. почав функціонувати Державний 

сільськогосподарський ліцей у Черниці Жидачівського 

повіту Станіславівського воєводства на підставі 

У статті висвітлено розвиток агротехнічної освіти на західноукраїнських землях та діяльність 

Української господарської академії у Подєбрадах. Проаналізовано співпрацю Подєбрадської академії з 

українськими економічними установами Галичини, зокрема з товариством «Сільський господар» та 

Галицькою греко-католицькою митрополією. Розглянуто діяльність вчених-економістів В. Доманицького, 

С. Бородаєвського, М. Холевчука, Є. Храпливого, які були теоретиками та практиками розвитку 

економічної освіти.  

Ключові слова: Подєбради, західноукраїнські землі, агротехнічна освіта, Українська господарська 

академія, професійні навчальні заклади, Український технічний господарський інститут, діалог. 
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розпорядження Міністра віросповідання і освіти [8, 

арк.45-49]. Школа виховувала агрономів і організаторів 

модерного рільничого господарства. Практичні заняття 

відбувалися у ліцейному фільварку. У школі діяли окремі 

секції: сільських господинь, садівнича, рільнича тощо. 

Директором першого українського ліцею був інженер 

Михайло Холевчук [9, 1-23]. Начальний заклад тісно 

співпрацював із Львівською рільничою палатою, 

товариством «Сільський господар», зокрема з філією у 

Жидачеві.  

У міжвоєнний період у Західній Україні не було 

української вищої школи політехнічного типу. Єдиний 

заклад такого типу функціонував у Подєбрадах – це 

Українська господарська академія (далі – УГА), заснована 

у 1922 р. як наукова та фахово-освітня установа. УГА 

займалася підготовкою молоді до господарської та 

технічної праці в галузях агрономії, лісознавства, 

гідротехніки, економіки, статистики, кооперації. 

Подєбрадська академія мала три факультети: 

агрономічно-лісовий, економічно-кооперативний та 

інженерний, у структурі яких функціонувало понад 50 

кафедр. У 1932 р. при УГА організовано Український 

технічний господарський Інститут заочного навчання 

(далі – УТГІ), в якому слухачів готували до самостійної 

праці у різних галузях промисловості, кооперації та 

комерції. УТГІ мав економічно-кооперативний, 

агрономічно-лісовий і хіміко-технологічний відділи, 

курси українознавства та школу політичних наук. Як 

правило, студентами-заочниками були вчителі, 

ремісники, урядовці, кооператори [10, c.133].  

УГА та УТГІ тісно співпрацювали з культурно-

освітніми та економічними установами Галичини. У 

1928 р у Львові створено «Комітет праці мандрівних 

катедр для західноукраїнських земель» з ініціативи 

«Сільського господаря», РСУК, УГА у Подєбрадах. 

Члени Комітету організовували влітку «мандрівні дні» у 

селях, містечках і містах Західної України з метою 

просвітньо-наукової та економічно-організаційної праці 

серед міської та сільської інтелігенції, насамперед серед 

учителів, священиків, кооперативних діячів. Вони 

відвідували Волинь, Холмщину, Полісся, Галичину, 

зокрема такі міста як Тернопіль, Станиславів, 

Перемишль, Дрогобич, Косів, Коломию, Милування, 

Заліщики, Янчин, Дольне. У роботі Комітету найбільше 

були задіяні представники агрономічно-лісового та 

економічно-кооперативного факультетів УГА, які мали 

намір залучити до цієї акції найважливіші українські 

культурно-освітні та економічні установи [11, арк.3].  

Найбільш результативною була співпраця УГА з 

товариством «Сільський господар». У структурі 

товариства «Сільський господар» функціонувала Секція 

допомоги Українській Господарській академії, яку 

періодично відвідував ректор УГА професор Борис 

Іваницький. Члени Секції рекламували навчальний 

процес в Академії шляхом розповсюдження листівок 

серед галицьких агрономів та у пресі, зокрема у 

друкованому органі РСУК «Господарсько-кооперативний 

часопис», «Життя і знання» [12, арк.1-6]. У 1933 р. було 

видруковано 4000 плакатів УТГІ, з яких 3600 розіслали з 

часописом «Господарсько-кооперативний часопис»; 2000 

«летючок» про курс українознавства, з яких 1400 

розіслали з журналом «Життя й Знання». За 

посередництвом «Сільського господаря» студенти УГА та 

курсанти УТГІ проходили стажування в економічних 

установах та організаціях Галичини. 

Секція допомоги Українській Господарській академії 

при товаристві «Сільський господар» підготовляла до 

друку та видавала навчальні матеріали з курсу 

українознавства для студентів УГА та УТГІ, займалася 

обміном книг. Зокрема, у 1935 р. Секція організувала 

виставку видань УТГІ на загальних зборах кооперативу 

«Рій». Члени Секції домагалися створення при 

Науковому товаристві ім. Шевченка або «Рідній школі» 

секції допомоги вищим школам, однак це завдання не 

вдалося реалізувати, оскільки воно суперечило 

статутним нормам науково-освітніх організацій [12, 

арк.4-6]. Стипендіальний фонд товариства «Сільський 

господар» за підтримки УГА в Подєбрадах надавав 

українській молоді стипендії на навчання, підвищення 

кваліфікації закордоном, зокрема у Бельгії [13, арк.8, 

10,20; 14, арк.8-10], Данії та Голландії [15, арк.7].  

Представники «Сільського господаря» та 

Подєбрадської академії закликали стажувальників брати 

активну участь у сільськогосподарській роботі 

закордоном та застосувати отриманий закордонний 

досвід на українській землі з метою покращення 

економічного становища українців. Вони наголошували 

на важливості підтримки контактів та звітування про 

роботу закордоном: «На виїзді до Данії просимо не 

переривати зв’язку з нашим Товариством а постійною 

кореспонденцією інформувати нас про хід ваших праць. 

Помічення Ваші зредаговані у формі статтей радо 

містимемо в органі нашім «Господарсько-кооперативнім 

часописі»» [15, арк.7 зв.].  

Продуктивним був діалог стосовно функціонування 

УГА в Подєбрадах між митрополитом греко-католицької 

церкви Андреєм Шептицьким та чехословацькими 

урядовцями. На початку 1930-х років, коли 

поглиблювалася економічна криза, виникла загроза 

закриття академії. З цього приводу митрополит 

Шептицький листувався з міністром фінансів 

Чехословаччини Я. Шрамеком. В одному з листів 

архієрей зазначав важливість цієї установи для 

українського народу: «Українська господарська школа в 

Подєбрадах має величезне культурне і наукове значення 

не лише для української еміграції, а й для цілого народу, 

бо це одинока на цій землі направду українська висока 

технічна школа». Митрополит констатував, що «українці 

як бездержавний народ відчувають сьогоднішню кризу 

далеко гостріше, ніж чехословацький народ. І хоч нам 

дуже залежить на цьому, щоби подєбрадська Академія 

існувала дальше, не може наш нарід, на жаль, тепер 

поспішити з дійсно видатною матеріальною поміччю, яка 

забезпечила б вповні дальший розвиток Академії» [16, 

арк.4]. Андрей Шептицький та чехословацькі урядовці 

дійшли компромісу. Міністерство хліборобства 

Чехословацької держави внесло Господарську академію у 

бюджет на 1933 р., і вона продовжувала ще деякий час 

функціонувати [16, арк. 15]. Особисто Митрополит 

Андрей надавав стипендії та матеріальну допомогу 

студентам, які навчалися у Подєбрадській академії, а 

також молоді, яка навчалась на агрономічних й 
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економічних студіях у Католицькому університеті в 

Лювені (Бельгія) та інших навчальних закладах 

закордоном [17, арк.14-15,22]. 

Подєбрадська Академія була не лише вищим 

освітнім навчальним закладом, а й науковою установою, 

де працювали відомі вчені-економісти, зокрема історик і 

практик кооперації, громадський діяч родом з Сумщини 

Сергій Бородаєвський (1870–1942) [4, с.201-210]. За 

словами кооперативного діяча Іллі Витановича, 

С. Бородаєвський був «найбільш відомим у наукових 

колах і в міжнародному кооперативному світі» поруч з 

М. Туган-Барановським. Вчений-економіст активно 

займався науково-педагогічною діяльністю в УГА, де 

отримав звання професора історії кооперації та 

кредитної кооперації. У 1928–1931 рр. він перебував на 

посаді декана економічно-кооперативного факультету 

УГА, також працював в УТГІ, Українському 

соціологічному інституті, Українському вільному 

університеті у Празі. С. Бородаєвський контактував з 

відомими діячами кооперації (Ш. Жід, Г. Кауфман, 

Є. Пуансон та інші). Вчений-економіст написав низку 

праць у галузі економічної науки, зокрема «Історія 

кооперації», «Історія кооперативного кредиту», «Теорія і 

практика кооперативного кредиту», «Кооперативний 

кредит» для студентів УГА та УТГІ. 

У Подєбрадській академії працював вчений-економіст 

Віктор Доманицький (асистент, доцент, завідувач 

кафедри хліборобства, декан агрономічного факультету, 

ректор), який тісно співпрацював з товариством 

«Сільський господар» та іншими економічними 

установами. Враховуючи досвід європейських країн, 

В. Доманицький розробив організаційну модель 

сільського господарства на західноукраїнських землях, 

яка охоплювала агрономічну допомогу селянства, 

розвиток української аграрної науки та освіти, діяльність 

сільськогосподарських товариств і кооперативів. 

В. Доманицький, як доцент УГА в Чехословаччині, на 

Першому західноукраїнському хліборобському конгресі у 

Львові у вересні 1929 р. у доповіді «Головні принципи 

організації української високої сільськогосподарської 

школи» наголошував на національному характері 

сільськогосподарської школи, завдання якої виховувати 

взірцевих громадян у дусі національної свідомості, 

жертовності, самодопомоги, демократизму, справедли-

вості, загальнолюдської моралі: «Однією з 

найактуальніших проблем сучасного українського життя 

так по той бік Збруча та Дністра, як і по цей бік, є 

належна організація української високої сільсько-

господарської школи , що відповідала б інтересам 

українського народу в нових – повоєнних умовах життя 

Європи і цілого світу» [18, арк.1]. Порівнюючи системи 

організації сільськогосподарського шкільництва у Європі 

та США, Віктор Доманицький дійшов до висновку, що 

вища українська сільськогосподарська школа не повинна 

обмежуватися лише підготовкою фахівців-економістів, а 

повинна бути організована на зразок США, де школа – це 

«фактично цілий апарат державно-громадської агрономії, 

а ректор і професура високої сільськогосподарської 

школи – це є чільні й відповідальні перед державою й 

народом провідники цілого сільського господарства в їх 

штаті» [18, арк.2]. На його думку модерна вища 

сільськогосподарська школа на українських землях мала 

бути організована не лише як «триєдиний агрономічний 

осередок» в США (вища сільськогосподарська школа, 

наукова станція, позашкільна служба (Extension service), а 

як «чотириєдиний федерований осередок» (сільсько-

господарська школа, науково-дослідна установа, 

суспільна агрономія, кооперація). Основні свої думки 

вчений-економіст опублікував у дослідженнях «Найблищі 

завдання в галузі піднесення сільськогосподарської 

культури», «Головні принципи організації української 

високої школи», «За агрономізацію нашої кооперації», 

«Традиції української сільськогосподарської науки» та у 

підручниках для економічних навчальних закладів [5, 

с.294-308; 18, арк.1-55].  

У піднесенні агрономічної освіти та економіки 

західноукраїнських земель важливу роль відіграв 

Михайло Холевчук – інженер-агроном, ветеринарний 

лікар, зоотехнік, доктор ветеринарної медицини, який 

навчався в Сільськогосподарській академії в Течен-

Лібверді (тепер – Лібверда, Чехія), Німецькій вищій 

технічній школі у Празі, Вищій ветеринарній школі у 

м. Брно, на професійних курсах в Австрії та 

Чехословаччині. У 1923–1929 рр. був асистентом і 

науковим співробітником Вищої ветеринарної школи в 

м. Брно (Чехословаччина). Працюючи на посаді 

директора «Сільського Господаря», у 1929–1935 рр. – 

зоотехніком при товаристві «Сільський господар», а у 

1935–1939 рр. – директором Українського сільсько-

господарського ліцею у с. Черниці, підтримував 

контакти з чеськими та словацькими вченими-

економістами [19, арк.1-3; 6, c.154-167]. 

В УГА українські економісти мали можливість 

займатися науково-дослідною роботою та отримувати 

наукові ступені. Наприклад, у 1933 р. Євген Храпливий 

захистив докторську дисертацію «Погляд на плекання 

рогатої худоби у Східній Галичині в рр. 1880–1930» в 

УГА у професора Костя Мацієвича [20; 21, арк.1-11]. 

Євген Храпливий був одним з організаторів економічної 

освіти та хліборобського шкільництва на 

західноукраїнських землях, директором товариства 

«Сільський господар», Товариства українських агрономів, 

Державного сільськогосподарського ліцею у Черниці. 

Почесним доктором економічних наук (honoris causa) 

Української господарської академії в Подєбрадах 

(1931 р.) був генеральний адміністратор маєтностей 

Греко-католицької митрополії, економіст-кооператор, 

посол до Віденського сейму від Української національно-

демократичної партії о. Тит Войнаровський [22, c.74]. 

Наукова та освітньо-професійна діяльність УГА була 

зразком при створенні та функціонуванні господарських 

навчальних закладів у Галичині: Сільськогосподарської 

школи в с. Милування (Миловане), Державного 

сільськогосподарського ліцею в Черниці, Жіночої 

професійної школи домашнього господарства в 

с. Угерцях Винявських, Жіночої господарської школи у 

Шибалині поблизу Бережан тощо. У 1933 р. товариство 

«Сільський господар» подало петицію до уряду щодо 

створення Української вищої агрономічно-кооперативної 

школи в межах Польщі. Таке рішення спричинили кілька 

факторів, зокрема брак кваліфікованих фахових сил для 

агрономічної і кооперативної праці й загроза ліквідації 
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Української господарської академії у Подєбрадах. 

Оскільки уряд не виконав вимог, висловлених у петиції, 

товариство “Сільський господар” давало молоді фахову 

підготовку шляхом діяльності секції «Хліборобського 

вишколу молоді», організації середніх та нижчих 

професійних навчальних закладів [2, c.395-396]. 

Українські культурно-освітні та економічні установи, 

зокрема «Сільський Господар», співпрацювали не лише 

з УГА у Подєбрадах, а й з «Об’єднанням українських 

аграрних студентів» і товариством «Рілля» у Празі [23, 

арк.5-8], при якому функціонував «Союз українських 

хліборобів». Зокрема, «Союз українських хліборобів» 

ставив за завдання «об’єднати і опікуватися всією 

селянською еміграцією в ЧСР, вистаратись для неї 

заняття, уряджувати сільськогосподарські курси, 

видавати господарський журнал». Діяльність Союзу 

підтримували чеські урядовці та час від часу надавали 

державну субвенцію [15, арк.10]. 

Теоретичний освітньо-економічний досвід 

українські, чеські та словацькі вчені-економісти спільно 

реалізовували на практиці. Наприклад, у 1932 р. 

товариство «Сільський господар» та Українське 

технічне товариство у Львові організувало Перший 

Конгрес українських інженерів. У заході брали участь 

представники економічних інституцій Галичини, 

УГА у Подєбрадах (В. Доманицький, М. Синільник, 

В. Шереметинський та ін.), Товариства українських 

інженерів у Празі, Спілки українських інженерів у 

Братиславі [24, арк.32-34,50-51], які вирішували низку 

питань щодо покращення економічного становища 

західноукраїнських земель, зокрема в галузі сільського 

господарства. 

Висновки. У першій третині ХХ ст. підготовкою 

сільськогосподарських кадрів в Західній Україні 

займалися агротехнічні школи, які виступали одним із 

факторів економічного розвитку регіону. Створенням та 

розвитком українських сільськогосподарських шкіл 

займалися приватні установи та меценати, зокрема 

товариство «Сільський господар», «Просвіта», 

«Маслосоюз», митрополит Андрей Шептицький, 

підприємець Мирон Луцький та інші. Єдиним 

українським вищим технічним навчальним закладом 

була Подєбрадська академія. В УГА працювало чимало 

українських та чеських вчених-економістів, які 

підготовляли кваліфікованих інженерів: агрономів, 

технологів, економістів-кооператорів. Функціонування 

упродовж 1920–1930-х років УГА в Подєбрадах є 

яскравим прикладом чесько-українського діалогу в 

освітньо-науковому та економічному просторі. 
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Постановка наукової проблеми. Ідеологічний тиск 

на духовне життя України та українське суспільство 

загалом, дещо послаблений під час війни, в другій 

половині 40-х років ХХ ст. знову починає набирати 

силу. Під жорсткий контроль підпадають література, 

історія, театр, кіно та мистецтво загалом; починаються 

ідеологічні кампанії, спрямовані насамперед проти 

інтелігенції. Аналіз архівних матеріалів, передусім 

постанов та рішень ЦК КП(б)У, розкриває суть, методи і 

наслідки культурно-ідеологічних кампаній другої 

половини 40-х – початку 50-х років ХХ ст. Введені у 

науковий обіг праці узагальнюючого характеру та 

матеріали преси дають змогу об’єктивно оцінювати 

важливі аспекти діяльності інтелігенції післявоєнного 

періоду. 

Цілі та завдання дослідження. Враховуючи 

недостатню вивченість у історіографії зазначеної 

проблеми, за мету поставлено комплексно дослідити і 

відтворити об’єктивну картину «ждановщини» в Україні 

на основі аналізу, узагальнення архівних джерел та 

опублікованих праць, матеріалів періодичної преси. 

Виклад основного матеріалу. Складним і 

суперечливим було суспільно-політичне життя України 

в післявоєнний період. Усі сподівання на 

демократизацію суспільно-політичного, культурного й 

економічного життя виявилися марними. Україна 

залишалася складовою частиною унітарної, 

надцентралізованої держави, керівництво якої прагнуло 

до уніфікації всіх підконтрольних територій, утворення 

«братньої сім’ї народів».  

Сподівання українців на післявоєнну лібералізацію 

суспільно-політичного життя не справдилися. Репресії 

знову почали розгортатися в країни. Органи безпеки 

здійснювали жорсткий нагляд за населенням, кожним 

кроком і словом людини. Всі, хто побував на окупованій 

території, піддавалися прискіпливій перевірці. Уже в 

часи “відлиги” багато партійних, радянських і творчих 

працівників твердили, що роки перебування 

Л. Кагановича в республіці стали “чорними” для 

радянської України [1;19]. Головна увага в цей період 

приділялася західним землям, її населення влада 

намагалася форсованими темпами «привести у 

відповідність» з радянською системою. За умов, коли 
Наддніпрянщина переживала трагедію голоду 1946–1947 рр. 

і труднощі відбудови, в західному регіоні УРСР 

розгорталася насильницька і всеохоплююча радянізація 

всіх сторін соціально-економічного, суспільно-

політичного і культурного життя краю, що в свою чергу 

викликала невдоволення широких верств населення.  

Варто нагадати, що в роки Другої світової війни, 

зокрема на її завершальному етапі, радянське 

керівництво дещо зменшило тиск на українське 

національно-культурне життя. Внаслідок цього 

з’явилися літературно-мистецькі твори про героїчне 

минуле українського народу, про величні постаті 

українського минулого – І. Богуна, Б. Хмельницького. 

Чимало з них були позначені талантом, але не 

позбавлені обов’язкових ідейних штампів. Однак після 

війни, в умовах посилення «культу особи», політико-

ідеологічний контроль сталінського режиму за 

українською культурою та наукою знову посилився. Ще 

однією обставиною, що позначилася на духовному житті 

радянського суспільства після війни, стало перебування 

мільйонів людей під час західного походу Червоної армії 

поза межами СРСР, у так званому буржуазному світі. Це 

знайомство з чужою політико-економічною системою, з 

іншим способом життя справило значний вплив на 

свідомість багатьох радянських громадян. Люди 

побачили життя за межами Союзу таким, яким воно 

було насправді, а не у змалюванні партійної пропаганди. 

Влада повинна була шукати ідейну протидію такому 

«ворожому» впливові.  
Стратегічний курс партійно-державного управління 

всіма сферами життя в країні у перші післявоєнні роки 

полягав у зміцненні сталінського тоталітарного режиму 

за допомогою однопартійності, нетерпимості до 

У статті висвітлюються й аналізуються особливості ідеологічних кампаній проти інтелігенції в 

Україні у перше повоєнне десятиріччя. Мова йде про сумнозвісну політику «ждановщини» – систему 

(каральних) заходів сталінського керівництва кінця 40-х – початку 50-х років ХХ ст., суть якої полягала у 

широкому наступі в галузі ідеології, культури, науки, літератури, мистецтва з метою встановлення 

жорсткого контролю над духовним розвитком суспільства. Влада приділяла пильну увагу питанням 

керівництва ідеологічною роботою в Україні, в тому числі у середовищі творчої і наукової інтелігенції. В 

зазначений період вийшла низка постанов ЦК КП(б)У, які стали складовою частиною ідеологічних 

кампаній та служили одним із засобів політико-ідеологічного контролю тоталітарної влади за творчою 

діяльністю інтелігенції. Вістря партійної критики було спрямовано на подолання самобутнього 

національного змісту, особливого національного колориту української культури та мистецтва, на 

«викриття українського буржуазного націоналізму».  

Ключові слова: ідеологія, культура, наука, інтелігенція, постанова. 
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інакомислення, заперечення плюралізму думок, 

постійного ідеологічного тиску на всі сфери культурного 

життя, особливо на творчу інтелігенцію, застосування 

насильства проти неї [2;65]. Загалом в країні йшов 

процес формування й усвідомлення нових підходів до 

оцінки ситуації в країні, до розуміння власного місця в 

суспільстві, розгортався пошук нових сфер і форм 

самореалізації в культурі й науці. Й. Сталін і правляча 

верхівка відреагували посиленням тиску на різні верстви 

населення, на літературу, мистецтво, науку, всі сфери 

духовного життя. Влада розгорнула масштабні 

ідеологічні кампанії, придушуючи будь-які спроби 

непослуху, відступу від встановлених канонів. 

В умовах радянської партократичної держави 

керівництво суспільними процесами зосереджувалося в 

апараті ЦК ВКП(б) та секретаріаті Й. Сталіна. Усі 

принципові питання культурної політики вирішувалися 

у відповідних відділах ЦК ВКП(б), зокрема пропаганди і 

агітації, науки і вузів та ін. Будь-яка зміна в цій політиці 

обов’язково починалася з постанови ЦК партії, потім 

дублювалася та деталізувалася урядовими рішеннями на 

союзному та республіканському рівнях, а її здійснення 

суворо контролювала ієрархія республіканських ЦК та 

місцевих партійних органів. Інакше кажучи, у 

післявоєнний період українська радянська культура 

залишалася під жорстким контролем тоталітарної 

системи. В СРСР національні культури союзних 

республік, за винятком російської культури, перебували 

під постійною загрозою звинувачень в «буржуазному 

націоналізмі». Українська культура і наука відчували 

таку загрозу особливо гостро, оскільки за кількістю 

населення і своїм господарським значенням УРСР 

займала одне з ключових місць в Союзі РСР.  

Уже в 1946 році посилилися звинувачення на адресу 

української інтелігенції в політичній неблагонадійності, 

в «буржуазному націоналізмі». На початку цього року 

вийшла постанова ЦК КП(б)У “Про підвищення 

пильності і посилення боротьби з українсько-

буржуазними націоналістами в західних областях УРСР 

у зв’язку з виборами до Верховної ради СРСР” [3]. 

Система практичних заходів, визначених у цій 

постанові, передбачала продовження боротьби з 

інтелігенцією, спрямованої на встановлення повного 

контролю влади за культурою і наукою. У культурно-

мистецькому та науковому житті дедалі відчутніше 

відбувалася ідеологічна уніфікації творчості. Здійснено 

організаційну реінституціалізацію всіх творчо-

мистецьких угрупувань і їхніх органів у централізовані 

спілки письменників, художників, композиторів і 
закріплено основний, а по суті, – єдиний метод творчості – 

метод соціалістичного реалізму. Ще на початку 30-х 

років ХХ ст. цей метод було визначено як “правдиве, 

історичне конкретне зображення дійсності в її 

революційному розвитку” [4;647]. Влада знову 

вдавалася до випробуваного методу тотального 

контролю над літературно-художнім процесом – до так 

званого класового підходу та принципу партійності в 

оцінці діяльності інтелігенції. Головний удар 

спрямовувався проти інтелігенції, творчий потенціал 

якої ще був спроможний значно впливати на морально-

психологічну ситуацію в країні.  

Наприкінці 40-х – на початку 50-х років ХХ ст. 

керівництво більшовицької партії та радянського уряду 

прийняло десятки постанов, які давали поштовх для 

цькування, паплюження, морального та фізичного 

винищення найактивнішої у творчому і громадсько-

політичному плані мистецької та наукової еліти. 

Почалася чергова кампанія ідеологічного тиску, 

інспірована тодішнім головним ідеологом СРСР 

А. Ждановим – секретарем ЦК ВКП(б) з ідеології, 

близьким помічником Й. Сталіна, що втілилась у 

сумнозвісній політиці «ждановщини» [5;56].. 

У 1946–1948 роках відбулася серія ідеологічних 

погромів, здійснених А. Ждановим за ініціативою 

Й. Сталіна. Доповіді А. Жданова, спрямовані на 

«викриття» різних «перекручень і хиб» у літературі, 

філософії, музиці, а також відповідні постанови ЦК 

ВКП(б) негайно дублювалися в Україні. Брутальні 

розноси А. Жданова в дусі партійно-комуністичної 

непримиренності та російського націонал-патріотизму 

були сповнені ненависті до інтелігенції та 

інтелігентності, прикритої звинуваченнями у 

«формалізмі» та «відриві від життя». За офіційним 

формулюванням, така боротьба скеровувалась проти 

«безідейності, безпринципності, формалізму, 

космополітизму й низькопоклонства перед гнилим 

Заходом». На практиці вона швидко перетворилася на 

кампанію насаджування російського шовінізму і 

викликала черговий погром культури неросійських 

народів, зокрема української національної культури та 

науки. 

В Україні «ждановщина» набрала форм гострої 

критики «буржуазного націоналізму», насамперед в 

історії та літературі. Партійне керівництво вимагало від 

українських культурних і наукових діячів дотримування 

принципів пролетарського інтернаціоналізму, що 

фактично означало відмову від національних засад 

творчості. Однією з ключових вимог того часу, що 

стосувалася української культури, стала вимога: «тісніше 

зливалась з великою російською культурою» [6;33].  

Початок ідеологічним кампаніям другої половини 40-

х років поклала постанова ЦК ВКП(б) «Про журнали 

“Звезда” і “Ленинград”» (серпень 1946 року). У ній 

грубо і несправедливо критикувалась творчість поетеси 

А. Ахматової і письменника М. Зощенка [7;10], [8]. 

Розпалений у Москві антиінтелігентський вогонь 

перекинувся в Україну, а подібний грубий і 

безцеремонний стиль “керівництва” творчою 

інтелігенцією поширився в усіх республіках. 

Духовне життя суспільства було поставлене під 

жорсткий контроль, що заважало розвитку літератури, 

театру, кіно та мистецтва загалом, які і стали першими 

об’єктами політико-ідеологічних нападок режиму в 

останній період сталінщини. Сфера ідеології 

розглядалась як один з головних “фронтів”, на якому 

велася боротьба проти “українського буржуазного 

націоналізму”, за якнайширше висвітлення в художній 

творчості проблем сучасності, оспівування радянської 

дійсності. У цей час постійно лунали заклики до 

розгортання більшовицької критики та самокритики. У 

численних партійних постановах говорилося про 

підвищення ідейно-політичного рівня літератури, 
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мистецтва і науки. Прояви національної свідомості, 

критичний підхід до будь-яких явищ суспільного життя, 

відступ від офіційних стереотипів викликали 

звинувачення в українському буржуазному націоналізмі, 

антирадянщині і призводило до морального терору. 

У серпні 1946 року відбувся перший після війни 

пленум ЦК ВКП(б), на якому звучали гострі 

звинувачення проти великої групи літераторів і 

науковців. Сам факт звернення до минулого 

українського народу, відтворення його самобутньої 

сутності вже вважалося проявом буржуазного 

націоналізму. Для забезпечення “нового курсу” було 

схвалено ряд партійних постанов, які відображали 

посилення репресивної політики та політичного 

контролю тоталітарної держави за культурно-науковою 

сферою. Всього за період з 1946 по 1951 роки було 

прийнято 12 найбільш значних за своїм характером 

постанов ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У з ідеологічних 

питань.  

Ці постанови заклали ідеологічні підвалини для 

наступу на всі групи інтелігенції. Перед духовною 

розправою створювалась відповідна атмосфера – 

сипались огульні звинувачення, розгорталась публічна 

критика. Звичними стали упередженість в оцінках діячів 

науки та культури, вольові рішення, підмінна справжньої 

критики “начальственним” окриком, проявлялися 

самочинне і некомпетентне адміністративне втручання у 

творчу діяльність, заперечення елементарних художніх 

свобод.  

У здійсненні політики “ждановщини” в Україні можна 

виділити кілька етапів. Перший етап охоплював 1946–

1948 роки, коли була прийнята більшість постанов ЦК 

ВКП(б) і ЦК КП(б)У, які стосувалися проблем культури і 

науки. У цей період вістря ідеологічної роботи партії в 

республіці спрямовувалось на викриття “буржуазно-

націоналістичних помилок”. Серед згаданих постанов 

слід назвати: “Про перекрученя і помилки у висвітленні 

історії української літератури”, «Про журнал сатири і 

гумору “Перець”», «Про журнал “Вітчизна”», “Про 

репертуар драматичних і оперних театрів УРСР і заходи 

щодо його поліпшення” (1946 р.), “Про політичні 

помилки та незадовільну роботу Інституту історії України 

Академії наук УРСР”, «Про перевірку виконання Спілкою 

письменників України постанови ЦК ВКП(б) про 

журнали “Звезда” і “Ленинград”» (1947 р.), «Про стан і 

заходи поліпшення музичного мистецтва на Україні у 

зв'язку з постановою ЦК ВКП(б) “Про оперу “Большая 

дружба” В. Мураделі”» (1948 р.) та ін. [9], [10;82]. 

Ці розгромні постанови були присвячені питанням 

розвитку науки, літератури й мистецтва та 

спрямовувались на викриття різноманітних політико-

ідеологічних “прорахунків”, начебто допущених 

представниками української інтелігенції. Головні 

зауваження, сформульовані в цих постановах, 

стосувалися проявів “національної обмеженості”, 

“українського буржуазного націоналізму”. Посилилися 

відверте публічне цькування, прямі звинувачення в 

“націоналізмі” відомих літераторів, зокрема 

М. Рильського (за твори “Мандрівка в молодість”, 

“Київські октави”), Ю. Яновського (“Жива вода”), 

І. Сенченка (“Його покоління”), О. Довженка (“Україна 

в огні”) [11]; [12], а також П. Карманського, 

М. Рудницького, А. Патрус-Карпатського та інших. 

У цей період було гостро розкритиковано ряд 

українських літературознавців, які брали участь у 

написанні “Нарису історії української літератури” і яких 

звинуватили у прихильності до “буржуазно-

націоналістичної” концепції М.Грушевського, С.Єфремова 

та інших “ворогів”. Розпочато викривальну кампанію, 

що спрямовувалася проти істориків, у працях яких 

містилися наукові ідеї й теорії, близькі з тією ж 

концепцією М. Грушевського. З цих позицій різкій 

критиці піддано львівських учених М. Кордубу, 

І. Крип’якевича та інших, авторський колектив першого 

тому “Історії України” (за ред. М. Петровського). 

Прикладом грубого диктату в науці також стала 

серпнева сесія Всесоюзної академії сільсько-

господарських наук імені Леніна (ВАСГНІЛ), яка 

відбулася в 1948 році і на якій розпочато погром 

генетики, названої “буржуазною псевдонаукою”.  

Другий етап відкривала розгорнута ще одна 

масштабна кампанія – “боротьби з космополітизмом, 

низькопоклонством перед Заходом”. Характерною 

особливістю нового етапу ідеологічної кампанії стало те, 

що вона супроводжувалася відвертим антисемітизмом, 

негативний заряд якого накопичувався ще з часів війни. 

Після другої світової війни центром притягання для 

багатьох радянських євреїв став Ізраїль, а спроби 

радянської дипломатії включити цю державу в орбіту 

своєї політики зазнали провалу. Відтоді сіоністський рух 

більшою мірою, ніж раніше, став ототожнюватися з 

антирадянським. Антисемітизм набув офіційного 

характеру. Ця кампанія мала на меті посилити 

культурно-ідеологічну ізоляцію країни; не тільки 

розколоти інтелігенцію, а певною мірою протиставити її 

іншим соціальним групам суспільства; розпалити 

шовіністичні та антисемітські настрої, посилити процес 

русифікації; відновити важливий чинник функціонування 

тоталітарного режиму – образ внутрішнього ворога, що 

в роки війни дещо відійшов у тінь. 

Розправа з “безродними космополітами” спочатку в 

театральній критиці, а згодом і в інших сферах культури 

і суспільного життя припала на пік боротьби з так 

званими єврейськими буржуазними націоналістами і 

проходила на фоні арештів діячів єврейської культури. 

Їх переслідували за те, що вони начебто своїми 

проповідями “національного нігілізму”, перш за все 

стосовно російського народу, і “низькопоклонством 

перед Заходом” допомагали імперіалістам нав’язувати 

всьому світу “англо-саксонську культуру” [13;126]. Цей 

термін згодом замінили іншим: “американський 

культурний імперіалізм”, а його пропагандистам 

поставили в провину прагнення здійснити глобальну 

американізацію людства. 

В цей період велася активна й систематична 

“проробка” вчених, діячів мистецтва, літературознавців, 

біологів (“вейсманістів-морганістів”), мовознавців, 

театрознавців, яким приписували, що вони потрапили 

під вплив Заходу, що “небезпечна хвороба 

низькопоклонства перед закордоном може вражати 

найменш стійких представників нашої інтелігенції, якщо 

цій хворобі не буде покладено край” [14;213]. 
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Говорячи про “боротьбу з космополітизмом”, не 

можна не згадати справу Єврейського антифашист-

ського комітету (ЄАК), зв’язок з яким інкримінували 

багатьом діячам єврейської культури [6; 36]. Цей 

комітет, створений ще в 1942 році і очолений 

С. Міхоелсом, наполегливо протидіяв антисемітизмові в 

СРСР, зокрема в Україні.  

Монополія влади на визначення пріоритетних 

напрямів у науці, на тотальний ідеологічний контроль 

чітко простежувалася в процесі широкомасштабних 

дискусій з питань філософії, мовознавства, які було 

розгорнуто на межі 40–50-х років ХХ ст.  

Третій епап “ждановщини” тривав з 1951 по 1953 

роки. Поштовхом до нової хвилі критики творчої 

інтелігенції стала редакційна стаття в газеті “Правда” у 

липні 1951 року “Проти ідеологічних перекручень в 

літературі” за вірш В.Сосюри “Любіть Україну”. Цей 

вірш було названо “в основі своїй ідейно-порочним 

твором” [15]. Згодом розгортаються кампанії чисток у 

музиці – викриття “помилок” композитора К. Данькевича 

та автора лібрето О. Корнійчука в опері "Богдан 

Хмельницький".  

Таким чином, в атмосфері тотальної несвободи митці 

змушені були продукувати відверто апологетичні, 

славословні твори, далекі від життєвих реалій. Партійна 

лінія А. Жданова та Л. Кагановича вимагала від 

українських культурних діячів, щоб українська культура 

“тісніше зливалась з великою російською культурою”. У 

республіці під гаслами боротьби проти українського 

буржуазного націоналізму, космополітизму та сіонізму, 

а також клерикалізму та вейсманізму-морганізму було 

безпідставно розкритиковано багатьох діячів науки та 

культури, розформовано низку львівських наукових 

інститутів тощо.  

Висновки. Повоєнні роки виявилися завершальним 

етапом формування в країні сталінського абсолютизму, в 

тому числі в духовній сфері. Тоталітарний режим 

продовжив нагнітання напруженості в суспільстві, 

розгорнув чергові ідеологічні кампанії, переслідування 

інакодумців, нову хвилю репресій. Вся культурна 

політика влади мала яскраво виражений ідеологічний 

характер, при якій держава намагалася цілковито 

підпорядкувати собі всі прояви духовного життя 

суспільства. У останній період сталінщини було 

розгорнуто масштабні політико-ідеологічні кампанії, 

відомі під назвою «ждановщини». Вони служили одним 

із засобів політико-ідеологічного контролю тоталітарної 

влади за творчою і науковою діяльністю інтелігенції, 

духовним життям суспільства. Вістря партійної критики 

було спрямовано на подолання самобутнього 

національного змісту, особливого національного 

колориту української літератури, мистецтва та науки, на 

«викриття українського буржуазного націоналізму».  
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«ZHDANOVSHCHINA»: ІDEOLOGICAL REGULATION IN UKRAINE  

(THE SECOND HALF OF THE 40'S - EARLY 50'S OF THE TWENTIETH CENTURY) 

The article highlights and analyzes the peculiarities of ideological campaigns against intellectuals in Ukraine in the first 

post-war decade. We are talking about the notorious policy of «Zhdanovshchina» – a system of (punitive) measures of the 

Stalinist leadership of the late 40's and early 50's of the twentieth century, the essence of which was a broad offensive in the 

field of ideology, culture, science, literature, art in order to establish strict control over the spiritual development of society. 

The authorities paid close attention to the issues of leadership of ideological work in Ukraine, including among the creative 

and scientific intelligentsia. During this period, a number of resolutions of the Central Committee of the CP (b) U came out, 

which became an integral part of ideological campaigns and served as one of the means of political and ideological control of 

totalitarian power for the creative activity of the intelligentsia. Party criticism was aimed at overcoming the original national 

content, a special national color of Ukrainian culture and art, and «exposing Ukrainian bourgeois nationalism». 
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Постановка проблеми. Пошук оптимального 

існування галузевої академічної науки у світлі 

декларованих виконавчою владою європейських 

цивілізаційних цінностей все частіше повертає сучасних 

істориків до витоків минувшини. Для успішного 

генерування новітнього, що дасть поштовх до підняття 

продуктивності провідного сектору економіки України – 

сільського господарства, поряд з іншими галузями, 

існували вільні від державної опіки творчі об’єднання 

науковців, освітян та практиків у вигляді профільних 

товариств, які успішно функціонували на українських 

землях до 1917 р. При цьому варто відзначити їх 

ефективну, для свого часу, системну популяризаторську 

діяльність взагалі, і окремих представників зокрема. 

Підтвердження такого підходу доведено серією 

монографічних видань [2,3,7,9,10,16], а також 

дисертаційними дослідженнями [8,17], до того ж окремі 

дослідники розглядають наукові товариства як феномен 

просвітництва і культури в Україні для свого часу. 

Однак, практично не дослідженим залишається 

система організацій розповсюдження новітніх галузей 

знань фактично єдиного на теренах Російської імперії 

спеціалізованого наукового об’єднання – Київського 

агрономічного товариства (далі КАТ). Офіційною датою 

заснування Київського агрономічного є 12 лютого 

1909 р. [17, арк.12]. 39 осіб виступили в якості 

засновників цього провідного об’єднання науковців, 

агрономів, організаторів вітчизняної дослідної справи. 

Головою Правління Товариства було обрано 

К.Г. Шіндлера, його заступником С.Л. Франкфурта.  

Мета роботи – розглянути та проаналізувати 

популяризаційну діяльність КАТ, що виражалася у 

роботі спеціально створених комісій, а також в реалізації 

науково-дослідної роботи членами КАТ, яка 

репрезентувалася на сторінках друкованого органу 

«Хозяйство». Члени профільних об’єднань у складі 

Товариства займалися дослідницькою, науково-

практичною, реферативною, яка була спрямована на 

популяризацію сільськогосподарських знань серед 

населення Південно-Західного краю.  

Виклад основного матеріалу. Починаючи із часу 

свого заснування Київське агрономічне товариство 

починає друкуватися на шпальтах щотижневого 

сільськогосподарського та економічного журналу 

«Хозяйство». Своє існування журнал розпочав з 1905 р., 

його редактором був М.П. Шестаков. Щочетверга 

виходив новий номер періодики, сторінки якої були 

наповнені інформацією сільськогосподарського та 

економічного напрямку. Журнал видавався за сприяння 

Південно-Російської спілки поширення землеробства і 

сільськогосподарської промисловості. В журналі 

постійно друкувалися статті вчених-аграріїв різних 

напрямків сільського господарства, результати їхніх 

наукових пошуків та досліджень. В журналі 

«Хозяйство» були постійні рубрики: «Из 

сельскохозяйственной печати», «Обзор хлебных рынков», 

«Телеграммы, цены на хлеб, скот и пр.», «Обзоры 
сахарных рынков», «Вопросы и ответы», «Библиография», 

«Из текущей жизни».  

Постійними дописувачами щотижневого журналу 

були члени КАТ. Представники Товариства у своїх 

науково-практичних статтях окреслювали проблеми, з 

якими зіштовхуються власники сільськогосподарських 

земель, і пропонували шляхи їх вирішення, науково 

обґрунтовуючи свої зауваження. Таким чином, усі 

бажаючі читачі могли ознайомитися із передовим 

досвідом у галузі сільського господарства та розпочати 

його втілення на своєму полі. Популяризаційна 

діяльність КАТ не лише зводилася до анонсування 

провідних галузевих ідей. Комісії, які були створені для 

системної роботи Товариства, друкували результати 

своєї діяльності: експедиційної, пошукової та наукової. 

Наприклад, Комісія з вивчення картопляних 

господарств Південно-Західного краю (створена 

1910 р.), яка була створена з метою вивчення 

сільськогосподарської дійсності оточуючих районів 

У статті представлено діяльність Київського агрономічного товариства крізь призму їх 

популяризаційної діяльності на сторінках щотижневого сільськогосподарського й економічного журналу 

«Хозяйство». Здійснено огляд окремих публікацій членів Київського агрономічного товариства в журналі, 

що висвітлюють актуальні питання сільського господарства на початку ХХ ст. Силами представників 

наукового сільськогосподарського товариства було здійснено пошук раціональних заходів для зростання 

продуктивності ведення землеробства. Результати своїх наукових пошуків вчені-аграрії популяризували на 

сторінках періодичного видання у формі публікацій статей. При написання статті використанні такі 

методи як: історичний, аналізу праць дослідників і порівняння. 

Ключові слова: Київське агрономічне товариство (КАТ), популяризаційна діяльність, сільське 

господарство, журнал «Хозяйство». 
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міста Київ, перші результати свої досліджень 

надрукувала на сторінках щотижневика «Хозяйство» у 

№ 8 від 1911 р. Йшлося про обстеження Поліського 

району Київської губернії, яке проводилося задля 

визначення економічної доцільності вирощування 

картоплі, а також її переробки на спирт.  

Ще одна Комісія КАТ з поширення сільсько-

господарських знань (створена 1911 р.), яка була 

покликана пропагувати ідеї теоретичних основ 

сільськогосподарських знань (прийомів), ініціювала 

друк науково-популярних статей свої членів: 

А.В. Країнського, В.В. Колкунова, М.І. Васильєва, 

О.К. Філіповського та ін.  

Чи не найяскравіше на сторінках «Хозяйства» 

представлена робота Комісії з перегляду популярної 

сільськогосподарської літератури (створена 1910 р.). 

Основною метою її діяльності було перегляд і 

реферування, як існуючої, так і новітньої друкованої 

популярної сільськогосподарської літератури, особливо, 

районного характеру. Реферування видань 

здійснювалося методикою, яку розробило Імператорське 

Вільне Економічне товариство. Дотримуючись одного із 

завдань своєї діяльності – поширення сільськогоспо-

дарських знань і навчання серед зацікавлених осіб, одна 

із дев’яти комісій КАТ– Комісія із перегляду популярної 

сільськогосподарської літератури, в кожному номері 

журналу «Хозяйства» в розділі «Из деятельности 

Комиссии по пересмотру сельскохозяйственной 

литературы при Киевском Агрономическом обществе» 

знайомить читачів періодики із популярною фаховою 

літературою, яка могла бути використана серед 

працівників сфери сільського господарства. Під 

головуванням І.А. Прілєжаєва з 1910 р. члени Комісії 

надавали рецензії на щойно видрукувані праці у галузі 

сільського господарства. Так за перший рік свого 

існування Комісія із перегляду популярної 

сільськогосподарської літератури на сторінках 

«Хозяйства» проаналізувала 15 книг та брошур. 

Зазначимо, що Комісія з 1913 р. ініціювала видавництво 

спеціальної серії видання «Обзор текущей популярной 

сельскохозяйственной литературы», надалі Правління 

Товариства «…принципиально высказалось за 

желательность издания в 1914 г. библиографического 

журнала под названием «Вестник текущей популярной 

с.-х. литературы» … в объёме 2–3 печатных листа не 

реже одного раза в 2 месяца…» [1, c.102]. 

За результатами своїх експедиційних досліджень 

Комісія з вивчення господарств Південно-Західного 

краю (заснована 1910 р.) друкує статті у періодиці. 

Щороку видаючи звіти про свою діяльність – «Труды 

комиссии по изучению хозяйств Юго-Западного края», 

Комісія дублює їх на сторінках «Хозяйства», таким 

чином популяризуючи роботу Товариства. Друкувалися 

статті, які описували господарства губерній Південно-

Західного краю. В них містилася інформація про 

спостереження та дослідження, які проводили члени 

Комісії: облаштування експериментальних ділянок, 

ведення на них селекційних робіт із цукровим буряком, 

злаковими культурами, картоплею [6,15].  

На сторінках щотижневого видання, у рубриці 

«Вопросы и ответы», фахівці часто відповідали на 

питання, що цікавили читачів, наприклад: «Какие из 

яровых злаков надежнее и выгоднее посеять на том 

участке, где осталась не выкопанной свекла?». В якості 

агрономів-спеціалістів, які надавали пояснення, 

обґрунтування чи поради для продуктивного ведення 

сільськогосподарської справи, були зазначені члени 

КАТ.             

Безумовно, діяльність КАТ представлена численними 

науковими публікаціями та здобутками її членів у сфері 

сільського господарства та дотичних до нього галузях. 

Відповідно, члени Товариства, з метою популяризації 

своєї діяльності, як науковця, перманентно друкуються 

на шпальтах науково-популярних журналів.  

Тематика статей, авторами яких були члени КАТ, 

була, переважно, присвячена результатам їх 

агрономічних спостережень, досліджень, обґрунтуванню 

різних способів обробітку землі чи ведення сільського 

господарства. В журналі № 1 від 5 січня 1912 р. 

міститься стаття голови Київського агрономічного 

товариства В.В. Колкунова «Теория и значение 

гибридизации». Автор статті дає пояснення, чому процес 

схрещення є важливим для ведення сільського 

господарства – «…сортовод может пользоваться не 

только готовыми, но и создавать нечто новое, не 

существовавшее в природе раньше…» [12, с.2]. Вчений 

обґрунтовує значимість теорії схрещення на прикладі 

досліду над зернами пшениці. Для проведення власного 

дослідження В.В. Колкунов обрав відмінні за своїми 

ознаками зерна пшениці – червоні вусаті та білі безості. 

Результатом процесу схрещення було виявлення 

домінантів – безості, та рецесивів – ості екземпляри, і 

схематично зображено та прокоментовано результати 

процесу генерації. Кінцевим ствердженням стало те, що 

перша гібридна генерація виявилася повністю 

однотипною, тоді із другої генерації починається процес 

розщеплення ознак, до того ж в чітко визначеному 

кількісному відношенні. Значення цієї статті для 

«сортоводів», які намагаються отримати щось нове 

шляхом схрещення була неоціненною. Ознайомишсь із 

особливостями проведення дослідження В.В. Колкунова, 

на сторінках журналу «Хозяйство», пересічний господар 

особисто міг використати його результати.  

Прикладом популяризації агрономічних досліджень 

та впровадження їх результатів у ведення сільського 

господарства є стаття в журналі № 2 від 18 січня 1915 р. 

під назвою «Результаты изучения двух линий сахарной 

свеклы», автором якої був В.В. Колкунов. У цій статті 

вчений-агроном описує результати власного 

дослідження отримані в результаті вивчення двох ліній 

цукрового буряку, і доходить до висновку: «…кожну 

ботанічну різновидність можна розчепити ще на ряд 

ліній, які зовсім не розрізняються за своїми 

морфологічними ознаками, але кардинально різняться за 

своєї анатомічною будовою та фізіологічними 

властивостями» [13, c.47]. Автор статті детально описує 

методику проведення дослідження та підготовку до 

нього: за якими ознаками обирався дослідний матеріал. 

В.В. Колкунов вивчав культуру цукрового буряку з 

1912 р., коли вчений досліджував буряк типу Vilmorin в 

маєтку Попівка, Канівського повіти. Свої дослідні 

роботи агроном розпочав навесні 1914 р. вирощуючи 
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насіння цукрового буряку в посудинах у «вегетаційних 

будиночках» лабораторії загального землеробства 

Київського політехнікуму. Впродовж досліджень вчений 

звертав увагу на висоту батогів, вагу коріння, кількість 

води, яка потрібна для нормального росту рослини, і як 

наслідок – сахаристість двох ліній буряку. Отримані 

результати, змусили вченого підтвердити дані свої 

попередніх дослідів – більш мало клітинний буряк є 

більш сахаристим.  

Час існування Київського агрономічного товариства 

співпав із трагічними подіями для української 

державності. В 1914 р. спалахує Перша світова війна. 

Здавалося б, мирне життя закінчилося – війна все 

поглинула, мілітаризація у всіх сферах життя. Та члени 

КАТ не залишилися осторонь. Зважаючи на те, що під 

час війни дрібне сільське господарство найбільше зазнає 

втрат, редакція «Хозяйства» видає статтю 

І.А. Прілєжаєва «Земские мероприятия по оказанию 

помощи крестьянскому хозяйству во время войны» [4]. 

Вже під час першої мобілізації, яка співпала із 

збиранням осіннього врожаю, до лав армії було 

призвано тисячі чоловіків, які були цінними робочими 

руками для сільського господарства. Крім проблеми 

збирання врожаю, виникли і питання озимої посівної 

кампанії. Війна, як явище, порушила нормальні умови 

товарообігу в галузі сільського господарства, яка 

повинна була пережити надзвичайне економічне 

потрясіння.  

Задля запобігання нищівного явища в сільському 

господарстві, за ініціативи громадсько-просвітницьких 

об’єднань, наукових товариств та підтримки органів 

місцевого управління, була запроваджена кампанія, 

покликана «…разрешить целый ряд технико-

экономических вопросов сельского хозяйства в условиях 

военного положения» [4, c.59]. Органами, які мали бути 

абсолютно близькими до населення, портативними та 

займатися актуальним для воєнного сільського 

господарства питанням, в селах не було. Тоді вони були 

створені за одним зразком – це були або місцеві 

комітети, або піклувальні, або ж інші організації, до 

яких входило виключно місцеве населення. До роботи 

новостворених організацій входили представники 

місцевої інтелігенції – вчителі, священики, лікарі, 

місцеві землевласники, агрономи. Для більш 

професійного функціонування були мобілізовані 

агрономи, інструктори, статисти, всі вони працювали 

над реалізацією загального плану. Далі автор статті 

окреслює перелік спільних завдань для реалізації. По-

перше, допомога селянам у збиранні врожаю та 

підготовка землі до зимового періоду. Головним гаслом 

було – «нехай всі допоможуть один одному – селяни, 

поміщики» [4, c.60], для цього відбувалася мобілізація 

всього робочого населення, наявного сільськогоспо-

дарського інвентарю. Зусилля земств у реалізації одного 

із головних завдань в усіх губерніях увінчалися успіхом. 

Успіху кампанії багато в чому сприяла підвищена 

продуктивність праці селян.  

І.А. Прілєжаєв звертає увагу читачів, на значущість 

земських заходів для економічної допомоги дрібним 

господарствам – організації, полегшення процесу збуту 

сільськогосподарської продукції, посилення товарообігу 

в сільській місцевості. Для вирішення наступного 

завдання земства намагалися організувати поставки 

продукції переважно в неврожайні губернії; в більшості 

губерніях хлібозаготівельні операції почали 

здійснюватися через земські каси дрібного кредиту або 

шляхом фінансової підтримки кредитних кооперативів; 

земства почалися клопотатися над полегшенням умов 

внутрішнього транзиту залізничними коліями.   

Результатом таких спільних заходів, за ініціативи 

земств, стало те, що високими темпами розвивалася 

самодіяльність та взаємодопомога населення, не 

залишилося жодного необробленого земельного наділу. 

«Такий досвід організації роботи на місцях, – вважає 

автор статті – буде корисний для майбутньої весняної, а, 

можливо, і літньої кампанії». Та головний висновок, 

який мають зробити земства – навіть у воєнний час, будь 

яка ініціативи виявиться корисною лише за наявності 

активних центрів та кооперативних організацій на 

місцях.  

Пропагуючи використання досягнень науки для 

обробітку землі, з метою полегшення людської праці, на 

сторінка журналу «Хозяйство» вчені-агрономи 

висвітлювали питання вибору передової сільськогоспо-

дарської техніки. І.А. Прілєжаєв в № 34-35 від 3 жовтня 

1914 р. робить огляд робіт із випробування 

сільськогосподарських машин та засобів. Звертає увагу 

читачів на оприскувачі, які брали участь в 

міжнародному конкурсі оприскувачів: садові 

оприскувачі середньої та великої потужності, вказує їх 

марки та зазначає фірму виробника. Автор статті 

аналізує іноземний товар у галузі сільського 

господарства, який імпортувався до Російської імперії: 

сівалки, молотильне обладнання, сортувальні машини, 

локомобілі. Відтак господарі могли ознайомитися із 

асортиментом техніки, яку пропонував тогочасний 

вітчизняний ринок, і обрати оптимальний для своїх 

потреб варіант. Експортна таблиця сільськогосподар-

ського устаткування станом на 1914 р. була такою: 

товари із Великої Британії 16,6% від загальної кількості 

сільськогосподарських машин в імперії, Австро-

Угорщини – 7,1%, Німеччини – 25,1%, Сполучених 

Штатів Америки – 44,2%, Швеції – 5,4%, інших країн – 

1,6% [5, c.1123]. 

Проблема інтенсифікації виробництва та залучення 

передової модерної техніки була завжди актуальною. 

Професор С.М. Богданов в № 2 від 13 січня 1917 р. 

щотижневого сільськогосподарського та економічного 

журналу знайомить читачів та надає поради стосовно 

вибору трактора для господарства у однойменній статті 

[11]. Головна тема замітки – реклама та характеристика 

тракторних машин для їх експлуатації у сільському 

господарстві. Через значний зріст у вартості тракторів, 

вчений радить власникам сільськогосподарських земель 

звернути увагу на два екземпляри машин: Автоплуг 

Фаулера, англійського виробництва, для малих 

господарств, а також Трактор Емерсона, виробником 

були Сполучені Штати Америки.  

Значимою подією для агрономів та сільських 

господарів було проведення короткотермінових курсів, 

ініціатором та організатором, яких було Київське 

агрономічне товариство. Планувалося, що курси мали 
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бути проведені 10–25 листопада 1912 р. Про цю подію 

повідомлялося на сторінках «Хозяйства» № 37 від 20 

вересня 1912 р. Такі курси районного характеру мали 

важливе значення, особливо в той час, коли відбувалася 

спеціалізація сільськогосподарських знань. В статті, 

автором якої був І.А. Прілєжаєв, читачі могли 

ознайомитися із змістом лекцій та іменами лекторів. 

Відомо, що однойменні курси були перенесені у зв’язку 

з їх збігом із надзвичайними земськими зборами, тому й 

відбулися із 25 листопада по 10 грудня 1912 р. 

Висновки. Репрезентативна діяльність одного з 

перших суто наукових галузевих об’єднань на теренах 

України була розглянута на основі офіційно 

опублікованих статей членами КАТ у періодичному 

журналі «Хозяйство». Їх вивчення наблизило до 

усвідомлення значення творчих об’єднань науковців у 

становленні сільськогосподарської дослідної справи на 

Наддніпрянщині у період найвищого її науково-

організаційного піднесення за період царського панування.  

Теоретичні розробки, проведені дослідження, 

практичні поради щодо застосування передових 

технологій у сфері сільського господарства, які 

публікували члени Товариства для широкого загалу, мали 

продовження на дослідних полях, станціях, сільсько-

господарських угіддях землевласників. Результати 
науково-практичних дослідів через систему поляризаційних 

заходів КАТ сприяли найшвидшому впровадженню їх у 

сільськогосподарське виробництво на початку ХХ ст.  
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POPULARIZATION ACTIVITY OF THE KYIV AGRONOMIC SOCIETY (1909–1918) 

ON THE PAGES OF THE MAGAZINE «HOZYAYSTVO» 

The article presents the activities of the Kyiv agronomic society through the prism of its popularization on the pages of the 

weekly agricultural and economic magazine «Hozyaystvo». A short  review of individual publications made by the members of 
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century was made. Through the scientific agricultural society, a search was made for rational measures to increase the 

productivity of farming. The results of their scientific research, agrarian scientists popularized on the pages of the periodical 

publication in the form of article publications. While writing an article such methods as historical, analysis of researchers' 

work and comparison were used. 

Key words: Kiev agronomic society, popularization activity, agriculture, magazine «Hozyaystvo». 
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Постановка проблеми. Проблема ролі монголів в 

історії Східної Європи обговорювалася багатьма 

істориками впродовж останніх двох століть, проте до 

якоїсь абсолютно одностайної думки прийти так і не 

вдалось. Проблема ця, безумовно, багатокомпонентна і 

при детальному розгляді дослідники стикаються з 

багатоплановим комплексом важливих питань. Перш за 

все слід розглянути   безпосередній ефект монгольського 

нашестя – справжнє знищення міст і населення; далі 

наслідки свідомої політики монгольських правителів для 

різних аспектів руського життя. Крім того, певні важливі 

зміни на Русі були непередбаченими результатами того 

або іншого повороту в монгольській політиці. Так, 

наприклад, результати литовсько-ординського 

протистояння стали одним з чинників появи Східної і 

Західної Русі. Окрім того, вплив монгольської моделі на 

Московію дав свій повний ефект лише після звільнення 

останньої з-під влади монголів. Це можна назвати 

ефектом відкладеної дії. Більш того, в деяких 

відношеннях  прямий татарський вплив на руське життя 

швидше зріс, а ніж зменшилося, після звільнення 

Північно-Східної Русі. Саме після падіння Золотої Орди 

багато татар пішли на службу до московських 

правителів. І нарешті, татарська загроза не зникла із 

звільненням від Золотої Орди за  Івана III. Ще майже три 

століття московська Русь була вимушена щороку 

відправляти значну частину свого війська на південні і 

південно-східні кордони держави; така ситуація в 

значній мірі відобразилася на всій політичній і 

соціальній системі Московії. 

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що її 

розгляд дає можливість проаналізувати один з важливих 

елементів процесу державотворення в Східній Європі в 

епоху глибоких і системних змін всього політичного та 

соціального устрою регіону. Фактор монгольського 

впливу ми трактуємо як такий, що прямо чи 

опосередковано завершив процес ліквідації перейнятих 

Північно-Східною Руссю політичних інститутів 

Київської Русі і росту самодержавства на фоні 

відсутності повноцінного громадянського суспільства. 

Важливою є оцінка наслідків монгольського впливу на 

Північно-Східну Русь з точки зору політичного статусу 

даного регіону – в першу чергу як складової частини 

Монгольської імперії, своєрідного регіонального ханства 

Золотої Орди. Оскільки даний регіон два з половиною 

століття був під її юрисдикцією то хід російської 

середньовічної історії не може бути об’єктивно 

дослідженим без скрупульозного висвітлення ролі 

монгольського чинника.  

Мета роботи – аналіз основних факторів та наслідків 

монгольського впливу на політичний розвиток та 

соціальну організацію суспільства Північно-Східної 

Русі, яке на тривалий час було залученим до азійського 

соціокультурного середовища. 

Виклад основного матеріалу. Завершення Великого 

Західного походу і поява монгольської держави на 

східних кордонах руських  земель призвели до 

формування елементів нової влади, котрими Орда 

витісняла і замінювала ті, що діяли в Східній Європі до 

Батия. Слід погодитися з думкою, що при нападі на Русь 

в Орді не існувало чіткої уяви про те, що робити з 

підкореними, але не придатними для кочового способу 

життя, землями. Русь, як «незручна» територія, взагалі 

не вписувалася в початкову державну систему монголів.  

Усвідомлення протиріч між державною доктриною і 

реальністю прийшло під час походу. На це вказує один 

красномовний факт – спроба схилити на свій бік після 

битви на річці Сіті ростовського князя Василька 

Костянтиновича. Цей епізод можна розцінювати, як 

першу спробу монголів затвердити на завойованих 

землях опосередковану – через місцевих князів – 

ординську вертикаль влади. Спроба ця була невдалою і 

питання про форми підкорення постало з часу 

повернення монгольського війська в поволзькі степи. 

Відбувалося воно за правилами переможців: «Вони 

посилають...за володарями земель щоб ті прийшли до 

У статті аналізується проблема ролі монгольського чинника в середньовічній історії Східної Європи 

загалом і Північно-Східної Русі, зокрема. Проблема ця багатокомпонентна і розглядається вона в розрізі 

оцінки фактору монгольського впливу як такого, що прямо чи опосередковано завершив процес ліквідації 

перейнятих Північно-Східною Руссю політичних інститутів Київської Русі. Є всі підстави вважати, що 

монгольський чинник був одним з визначальних факторів суспільно-політичного, соціально-економічного і 

духовного життя даного регіону означеного періоду оскільки саме він став тим остаточним рубежем, 

який безповоротно ствердив принципові кардинальні відмінності між системами політичної організації 

Київської та Московської Русі.  

Ключові слова: баскаки, Золота Орда, ординський вихід, Південно-Західна Русь, Північно-Східна Русь, 

постмонгольський період, ярлик. 
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них без зупинок; а коли вони прийдуть тоді, то не 

отримують ніякої поваги а вважаються поряд з простими 

людьми, і вони повинні великі дарунки як вождям, так і 

їх дружинам, і чиновникам...» [10, с.55].  

Можна визначити три найхарактерніші варіанти 

поведінки руських князів в Орді. 

Варіант Ярослава Всеволодовича. На перший погляд 

повідомленню Карпіні протирічить повідомлення 

Лаврентіївського літопису, яке не містить ніяких свідчень 

щодо примусу князя Ярослава Всеволодовича до поїздки 

в Орду. Можна припустити, що відсутність згадки в 

літописі про вимушений характер першої поїздки в Орду 

служила певній цілі, а саме пом’якшенню того факту, що 

руські князі втратили свою незалежність. Той же мотив 

простежувався і в надто частому вживанні різних форм 

терміну «честь» щодо взаємовідносин руських князів і 

хана Батия. В Лаврентіївському літописі за 1243–1245 рр. 

цей термін зустрічається 5 разів. Тобто, з одного боку, 

князі отримували в Орді те, що їм належало, – «власні 

вотчини», але з іншого – це подавалося населенню як 

повага виявлена князям в Орді.  

Варіант Михайла Всеволодовича (Чернігівського). 

Повернувшись з Угорщини Михайло Чернігівський теж 

не бачив можливості чинити опір. Він поїхав в Орду, де 

своєму перебуванню надав характеру демонстрації, 

перетворивши  відмову дотримуватися язичницьких 

звичаїв в особистий, а не державний вчинок. Як володар 

він здійснив дії, що вказували на залежність його земель 

від Орди: прибув до Батия і висловив готовність до 

покори. Як людина, він відмовився пройти язичницький 

обряд, що призвело до його смерті в Орді, але ніяк не 

змінило характеру владних відносин. Михайло втратив 

життя, але як володар не втратив нічого, оскільки і так 

уже нічим не володів. 

Варіант Данила Романовича (Галицького). Цей князь, 

який перебував під час походу монголів на Захід за 

межами держави, у 1245 р. знову ствердився на своїх 

землях. Він відтягував свій від’їзд до хана до останньої 

можливості, і лише після прямого «виклику-

запрошення» поїхав в Орду та визнав свою залежність. 

Таким чином, всі три варіанти не мали суттєвого 

значення, оскільки головний акт визнання залежності 

відбувся до того і був стверджений самим фактом 

прибуття руських князів до золотоординського правителя. 

При цьому, можна говорити про декілька основних 

мотивів, якими керувалися князі у перші десятиліття 

стосунків з Ордою: охороняти власні землі від нових 

набігів і повного розорення; зберегти власний статус 

правителя; зачекати, зібрати сили і почати боротьбу за 

звільнення; пошук альтернативи ординській легітимності. 

Власне альтернатива повному підкоренню Орді була 

лише одна – опора на сили європейських монархів. 

Звернення галицько-волинського князя за допомогою до 

Заходу і відмінна від північно-східних князів політика 

щодо Орди врешті-решт визначили зовсім інший шлях 

розвитку Південно-Західної Русі. 

Загалом можна говорити про номінальну залежність 

Галицько-Волинського князівства від Золотої Орди. 

Лише у деяких питаннях зовнішньої політики князі 

перебували у сфері впливу монголів. Татари не 

наважилися поставити Південну Русь в таке становище, 

в якому знаходилося Північно-Східна. Отож ситуація в 

Південно-Західній та Північно-Східній Русі принципово 

відрізнялася і ця відмінність починаючи з ХІV ст. лише 

поглиблювалася. 

Як відомо, монгольський похід на Захід завершився 

без правового оформлення результатів війни і навіть без 

письмової фіксації акту перетворення руської території у 

васального данника Орди. Навіть сам розмір данини 

ніколи не був зафіксований письмово і змінювався в 

залежності від чисельності населення Північно-Східної 

Русі.  

Таким чином, головною особливістю русько-

ординських відносин була відсутність їх юридичного, 

письмового оформлення двостороннім документом-

договором. 

Ця риса міжнародно-правових відносин Русі і Орди 

виявилася не лише характерною для конкретного періоду 

середини ХІІІ ст., а й для всієї подальшої історії русько-

ординських взаємин, які не мали документального, 

юридично-оформленого, чітко зафіксованого характеру. 

Фактично всі домовленості руських князів з Ордою були 

усними.  

Князі регулярно, практично – щорічно, їздили в 

ставку хана у зв’язку з будь-якими подіями двосторонніх 

відносин. Всі справи вирішувалися там виключно усно – 

при особистій зустрічі з ханом або його мурзами. Звідси 

часте вживання літописцями слів «випросив», «кляв», 

«обіцяв», «обмовив». Ніколи літописи не повідомляли, 

що котрийсь з князів підписав той чи інший документ. 

Разом з тим відсутність письмово закріплених обов’язків 

ставила питання про гарантії виконання них руськими 

князями. Ці гарантії мали архаїчний вигляд, притому в 

найбільш варварських формах: крім данини у вигляді 

золотої і срібної монети князі посилали в Орду своїх 

молодших родичів у статусі постійних заручників, або 

приїжджали особисто, чим доводили готовність 

покинути своє князівство. При цьому хани не надавали 

ніякого еквіваленту гарантій безпеки князям. Ярлик, 

який видавався князю (а, інколи, відразу декільком), 

давав ханське «добро» на князювання в певному уділі – 

як правило без чіткого зазначення часових рамок.  

Безпосередніми формами вияву залежності руських 

князівств від Золотої Орди були: данина; військова 

допомога, посли хана на руських землях, регулярні 

відвідини князями Орди. 

Як уже зазначалося вище чітко встановлених розмірів 

данини, або «хараджу», або ординського виходу, не було 

зафіксовано. Так, Плано Карпіні у 1246 р. писав про одну 

ведмежу шкуру, одну – бобра, одну – соболя, одну – 

лисиці з однієї людини щорічно. В результаті переписів, 

проведених монголами у 1250–1270-их рр., збирання 

данини набуло регулярного характеру. В ХІV ст. 

ординський вихід з Московського князівства складав 1000 
рублів. У 1384 р. – по полтині (1/2 рубля) з села. У 1593 р. – 

27 тисяч рублів, не враховуючи долі хана [4, с.17]. 

Поширеними повинностями перед ханом були також: 

поплужна, підводна, кормова, ямська, тамга, військова і 

ін. [11, с.23]. Відомо, що наприкінці ХІІІ ст. щорічний 

вихід на користь Золотої Орди становив понад 100 тисяч 

рублів (для порівняння – крупне село з селянами 

коштувало на той час кілька десятків рублів) [5, с.55-56]. 
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Суперечливим було питання про послів хана на 

руських землях – так званих «баскаків» та «даругачів», 

функції яких зводились до: проведення переписів і 

обкладення населення даниною; викликів князів в Орду; 

супроводження князя, який отримав ярлик; надання 

конкретній особі певних повноважень; виконання 

поліцейських та арбітражних функцій; пряме правління 

в даній місцевості [13, с.142-143]. Ханські посли 

підкорялися лише хану і лише перед ним несли особисту 

відповідальність.  

Своєрідної васальної повинності у 1242–1430 рр. 

набули регулярні відвідини руськими князями та їх 

родичами Орди за викликом ханів. Вони утворили цілий 

специфічний зовнішньополітичний аспект «діяльності» 

представників  руської монархічної влади у відносинах з 

владою Золотої Орди. 

Всього за 188 років князі 70 раз приїжджали в Орду – 

одні частіше, інші рідше [9, с.27-34].  

Важливо також підкреслити і те, що руські князі в 

Орді не представляли ні свої князівства, ні навіть самих 

себе. По-суті їх справжня роль зводилася до ролі 

заручників, тобто речових гарантів васальної залежності і 

гарантів лояльності політики своїх держав по відношенню 

до Орди. З іншого боку, «монголи визнали принцип 

виключних прав Рюриковичів в руських землях, що не 

знаходилися під прямою владою хана» [1, с.97].  

Таким чином сформувалися головні засади 

«відординської» легітимності. Договір між князем і 

містом змінився отриманням ним ярлика. Це був 

псевдодоговір, який дозволяв Орді легітимізувати своє 

право на вищу владу в руських землях, а князям по-

перше, зберегти вигляд автономної влади і по-друге, 

відтворити у внутрішніх відносинах ті ж форми 

затвердження на престолі що вже існували до приходу 

Орди. Формальними ознаками «відординської» 

легітимності Орди були «обряд представлення хану..., 

видача ярлика..., обряд представлення великого князя 

іншим князям..., в’їзд князя у місто і посадження на 

престол.., церемонія поклоніння ярлику» [13, с.130-137]. 

Еволюція відносин Русі з Ордою стала проявлятися з 

другої половини 40-х років ХІІІ ст. Першим великим 

князем, котрого визнав Бату-хан, був Ярослав 

Всеволодович. Однак його поїздка в Орду не свідчила 

про готовність до повної покори. Він одночасно вів 

переговори з Папою Римським для забезпечення  

підтримки Європи у боротьбі з монголами. На цей час 

припадає сім папських послань до князя і його брата 

Івана Всеволодовича Стародубського [12, с.161]. Після 

смерті батька, у 1246–1248 рр. переговори через легата 

Альберта Суєрбеєра вів також і Олександр Невський. 

Таку позицію опору підтримали сильні і багаті міста на 

Заході і Півночі Русі, що не були розорені. За «союз» з 

Ордою виступали ростовські князі, які вели переговори з 

монголами ще під час Батиєвого нашестя. Існування цих 

двох князівських угрупувань відображало наявність 

двох тенденцій у політиці руських князів середини 

ХІІІ ст. [7, с.136]. 

Це протистояння переросло у створення достатньо 

міцного антимонгольського угрупування, яке очолив 

великий князь Андрій Ярославович (1249–1252 рр.) і 

підтримали Ярослав Тверський і Данило Галицький. 

У 1252 р. на прохання Олександра Невського на Русь 

прийшла рать Неврюя, який розбив князя Андрія. 

Повернення Олександра у Володимир з Сараю 

знаменувало кінець боротьби між спадкоємцями 

Всеволода ІІІ і початком нової епохи підкорення Русі 

татарському пануванню. Настав час реальної залежності: 

«так зване татарське ярмо почалося не скільки з часу 

нашестя Батия на Русь, скільки з моменту, як Олександр 

зрадив своїх братів» [14, с.149]. 

Саме період князювання Олександра Невського (1252–

1263 рр.) можна назвати у багатьох відношеннях різким 

поворотом в історії Північно-Східної Русі. За його 

князювання був здійснений перший татарський перепис, 

для визначення розмірів данини і числа військово-

зобов’язаних. Міста які виступили проти, як наприклад 

Новгород, Олександр Ярославович підкорив силою. Тоді, 

ж у 1257–1259 рр., був створений інститут баскаків – 

намісників хана для контролю за діяльністю князів. Саме 

період 60-их років ХІІІ ст. став часом розквіту цієї 

системи як засобу політичного контролю [6, с.21].  

Перетворення Золотої Орди в незалежну державу 

відбилося на відносинах з Русю: у 1267 р. хан Менгу-

Тимур надав особливого ярлика руському духовенству, 

звільнивши його від податків і повинностей.  

До того ж більш тісній взаємодії ханів з князями 

сприяло використання збройних сил у вирішенні 

власних проблем: 1270 р. – проти Новгорода, 1277 р. – 

проти аланів, 1274 р. – проти Литви. Яскравим 

вираженням такої політики взаємовиручки був той факт, 

що Андрій Олександрович у боротьбі зі старшим братом 

Дмитром за 12 років використав 4 рази допомогу Орди, 

зокрема в 1293 р. привів сумнозвісну «Дюденеву рать», 

коли було знищено 14 міст Північно-Східної Русі. На 

той час, там існувало два угрупування – ростовське з 

Андрієм Городецьким і великокнязівське з Дмитром 

Олександровичем [7, с.201]. 

«Руські князі стали звертатися в Орду за військовою 

допомогою для вирішення своїх внутрішніх суперечок. 

Остання чверть ХІІІ ст. була періодом низки 

спустошливих татарських набігів і вторгнень» [14, с.186].  

Ситуація змінилася після 1312 р., коли до влади в 

Золотій Орді прийшов хан Узбек. Розпочався новий 

період централізації влади і посилення могутності 

монгольських ханів. При ньому більше не 

практикувалося відправлення на Русь великих 

військових з’єднань. Основою політики на Русі Узбек 

зробив жорстокий терор проти князів, в ході якого були 

знищені всі хто проявляв непокору. Разом з тим було 

відмінено і інститут баскаків, а право збирати данину 

було передано великому князю Московському позиції 

якого дещо покращилися після перемоги на Куликовому 

полі в 1380 р. 

Визначаючи основні етапи монгольської політики в 

Північно-Східній Русі можна виділити наступні: 1-й етап 

(1243–1257 рр.) найбільш яскраво характеризується 

подвійною владою над завойованими монголами 

землями. Політичне управління ними традиційно 

здійснювалося з Каракоруму, а безпосередня виконавча і 

військова влада повністю належала золотоординським 

ханам; 2-й етап (1257–1312 рр.) почався з організації 

структури політичного та економічного панування: 
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проводиться перепис населення і розвивається розгалужена 

система баскацтва; 3-й етап (1312–1328 рр.) характери-
зується частковою зміною військово-політичної структури. 

Замість організації баскаків вводиться система прямого і 

безпосереднього правління хана; 4-й етап (1328–1359 рр.) 
обумовлений значним і різким ростом загальноруських 

антимонгольських настроїв, а також виділенням на 

загальному фоні декількох крупних політичних центрів; 5-й 
етап (1359–1380 рр.) характеризується поступовим 

зростанням військової і економічної міці північно-східних 
руських земель; 6-й етап (1380–1382 рр.), не дивлячись на 

свою коротку тривалість, відіграв особливу роль, завдяки 

значному ударові, нанесеному Золотій Орді в Куликовській 
битві; 7-й етап (1382–1395 рр.) характеризується 

формальним відновленням політичної залежності руських 

князівств від Золотої Орди. Проте, фактичне 
співвідношення сил повністю виключає організацію і 

проведення військових набігів на Русь [2, с.230-232].  
Після нашестя Тамерлана на Орду великий князь 

Московський у 1405 р. оголосив офіційно, що 

відмовляється платити данину. У відповідь на це 1 грудня 
1408 р. величезне військо темника Едигея оточило Кремль. 

20 грудня того ж року, отримавши все, що вимагали 
(відновлення данини і 3 тисячі рублів сріблом для темника), 

монголи повернулися назад. Данинна залежність Москви 

від Орди продовжилось ще на 60 років – до 1474 р.  
Аналізуючи русько-ханські взаємини в Північно-

Східній Русі загалом, можна виділити 2 основних аспекти: 

князі повністю залежали від волі Орди; князі ніколи не 
намагалися виступити проти хана, за виключенням 

військових дій Дмитра Донського проти темника Мамая. 
Зручний метод співставлення міри монгольського 

впливу на Русь – порівняння руської державності і 

суспільства домонгольского та постмонгольского 
періодів, а, зокрема, співставлення характеру та 

інститутів Московської Русі і Русі Київської.  

Відомо, що життя руської (східнослов’янської) 
федерації київського періоду будувалося на принципах 

відносної свободи. Три елементи влади – монархічний, 
аристократичний і демократичний – врівноважували 

один одного, і народ був представлений в органах влади 

по всій країні. Навіть в Суздальській землі, де 
монархічний елемент був найсильнішим і бояри і міські 

збори, або віче, мали помітну вагу в найважливіших 

державних справах. І сам великий князь суздальський як 
типовий князь київського періоду, був просто главою 

виконавчої гілки влади, а не самодержцем. 
Картина повністю змінилася після монгольського 

завоювання. Перш за все, в ХІV і початку ХV ст. замість 

загальноруської федерації, всі члени якої мали схожу 
законодавчу організацію, чітко визначається різке 

розділення між Східною Руссю (Московією) і Західною 
Руссю (яка перебувала в основному у складі ВКЛ); крім 

того, на південних околицях кожної з двох частин Русі 

з’явилися військові державні утворення нового типу – 
козачі поселення. В значній мірі вони були продовженням 

стародавньої руської демократичної традиції, хоча тепер 

вона набула специфічної форми – військових братств. 
Аристократичний елемент влади в Західній Русі не лише 

зберігся, але навіть посилився та став основою політичного 
життя Західної Русі (України і Білорусі). В Східній же Русі 

підтримувався і значно розвинувся монархічний елемент. 

Проте, сказати, що Московське царство просто наслідувало 
традиції Андрія Боголюбського і деяких інших 

суздальських князів, означало б недооцінити серйозність та 

значення змін. Зі всіма їх монархічними тенденціями 
суздальським князям ніколи не вдавалося стати 

абсолютними правителями їх землі. 

Влада великого московського князя (від 1547 р. – 
царя), й ідеологічна, і фактична, була незрівнянно 

сильнішою, а ніж влада його суздальських попередників. 

Хоча в ХVІ ст. спостерігалося зростання монархічних 
інститутів по всьому європейському континенту, ніде цей 

процес не відбувався так швидко й так глибоко, як в 
Північно-Східній Русі. Коли посол Священної Римської 

імперії, австрійський барон Сигізмунд фон Герберштейн, 

у 1517 р. прибув до Москви, він, за його словами, відчув, 
що потрапив в інший політичний світ. Герберштейн 

відзначив, що великий князь московський Василь III 

перевершував всіх інших монархів за ступенем влади над 
своїми підданими. Англієць Джіле Флетчер, який відвідав 

Москву через сімдесят років після Герберштейна, 
прийшов до висновку, що «держава і форма її правління є 

чисто тиранічною, оскільки у всьому виходить з інтересів 

князя, при цьому в абсолютно відвертій і варварській 
манері» [8, с.239]. 

Не менше різким є контраст між до і постмонголь-
скими періодами в сфері соціальних відносин. Уже самі 

основи московського суспільства були зовсім не такими, 

як у київський період. 
Суспільство Київської Русі, з певними застереженнями, 

можна назвати вільним суспільством. Раби існували, але 

вони вважалися окремою групою, що фактично не входила 
до офіційної суспільної стратифікації. Ситуація в якійсь 

мірі була схожою із становищем в стародавній Греції: 
рабство співіснувало з особистою свободою більшої 

частини суспільства. Уряд функціонував на основі 

співпраці вільних соціальних класів: бояр, городян і 
«людей» в сільських районах. Правда, існувала група селян, 

так звані смерди, яка знаходилася у сфері особливої 

князівської юрисдикції, але навіть вони юридично були 
вільними. Була також група напіввільних (так звані закупи 

та рядовичі), чиє становище врешті-решт стало схожим на 
становище рабів, але набуття ними статусу рабів було 

результатом боргів, тобто нерегульованої взаємодії 

економічних чинників, а не дії уряду. 
В Московському царстві ХVІ і ХVІІ ст. постала 

абсолютно нова концепція суспільства і його відношення 

до держави. Всі суспільні стани, від вищих до нижчих, 
виключаючи кріпаків, були прикріплені до державної 

служби. Достатньо дивно, що кріпаки були єдиною групою, 
звільненою від урядової регламентації. Цю московську 

систему загальної державної повинності в історичній 

літературі іноді називають кріпосний статут (закон про 
обов’язкову службу). І колишні удільні князі, і бояри тепер 

ставали постійними слугами царя, як і нижчі суспільні 
стани, такі, як діти боярські і дворяни (придворні). Спроби 

опору новому порядку з боку князів і бояр безжалісно 

придушив цар Іван IV шляхом жорстокого терору за часів 
опричнини [3]. Через інститут військових помість царі 

контролювали і земельні володіння людей служилих, і 

армію. Необхідність забезпечення помість робочою силою 
привела до встановлення кріпацтва, спочатку тимчасового 

(з 1581 р.). Постійного статусу кріпацтво набуло після його  
узаконення «Уложенням» (Зведенням законів) в 1649 р. 

Саме згідно статей цього Уложення і міські жителі 

(посадські люди) були організовані в численні закриті 
общини, всі члени яких були пов’язані круговою порукою 
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щодо сплати податків і виконання спеціальних 
повинностей, накладених на них. І вільні (чорносошні) 

селяни на держаних землях, і кріпосні, а також городяни 

вважалися нижчим станом царських підданих, вільним 
від військової або придворної служби, але зобов'язаним 

платити важкі податки і, в деяких випадках виконувати 
обов’язкові роботи (нести тягло). Таким чином, 

з’явилася відмінність між служилими людьми (людьми, 

які в прямому розумінні несли військову або придворну 
«службу») і тягловими людьми (людьми, які несли 

тягло). «Служба» (у вищезазначеному смислі слова) 

стала врешті-решт атрибутом людини благородного 
походження, а «тягло» – простолюдина. Ця відмінність 

перетворилася на основну межу соціального ладу 
Московського царства в ХVІІ ст. і навіть набула 

гостріших форм в Російській імперії ХVІІІ ст.  

Висновки. З цього короткого порівняльного аналізу 
найбільш характерних рис держави і суспільства 

київської і московської Русі видно, що між цими двома 

системами політичної організації суспільства була 
кардинальна відмінність. Абсолютно очевидно, що така 

зміна не могла відбутися в короткий період часу. 
Насправді, процес трансформації вільного суспільства в 

суспільство обов’язкової повинності почався за часів 

монгольського періоду і тривав до середини ХVІІ ст.  
Отож монгольський період можна вважати однією з 

найбільш значимих епох в історії Північно-Східної Русі. 
Твердження про те, що монгольський чинник був одним 

з визначальних факторів суспільно-політичного, соціально-

економічного і духовного життя даного регіону від 
середини ХІІІ до ХVІ ст. можна вважати беззаперечним 

оскільки саме він став тим остаточним рубежем, який 

безповоротно ствердив принципові кардинальні 
відмінності між системами політичної організації 

Київської і Московської Русі.  
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FROM KYIV TO MONGOLIAN RUSSIA: BASIC TRANSFORMATIONS OF THE SOCIAL  

AND POLITICAL SYSTEM OF NORTH-EASTERN RUSSIAN LANDS IN ХІІІ-ХV CENTURIES 

The article analyzes the problem of the role of the Mongolian factor in the medieval history of Eastern Europe in general 

and in Northeast Russia, in particular. The problem is multicomponent and it is considered in the context of an assessment of 

the factor of the Mongolian influence as one that directly or indirectly completed the process of elimination of the political 

institutions of Kyiv Rus adopted by the Northeast Russia. There is every reason to believe that the Mongolian factor was one of 

the decisive factors in the socio-political, socio-economic and spiritual life of a given region of the designated period, since it 

was he who became the final frontier, which irrevocably affirmed the fundamental cardinal differences between the systems of 

political organization in Kyiv and Moscow. 
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Постановка проблеми. Формування 

демократичної і ефективної системи державного  

управління на місцевому та регіональному рівнях 

залишається одним з основних завдань перетворень, які 

відбулися в країнах Центральної Європи. Ефективність 

цих реформ спонукає Україну вивчати їх досвід. 

Зазначимо, що процес бюджетної децентралізації 

пройшли усі без винятку країни Центральної Європи. 

Перетворення виявилися достатньо успішними й 

заклали основи фінансової незалежності місцевого 

самоврядування.  

Метою нашого дослідження є вивчення досвіту 

децентралізації бюджетної системи Словацької 

Республіки для його використання в Україні. Завданням 

нашого дослідження є вивчення досвіду фінансової 

децентралізації в процесі адміністративно-територіальної 

реформи в Словацької Республіки. Децентралізація 

сектору публічного управління та фінансів сьогодні є 

одним із ключових чинників високої ефективності 

бюджетної системи в розвинутих економіках 

Європейського Союзу. Бюджетна децентралізація не є 

наслідком політико-історичних процесів, а в більшій 

мірі вона свідомо застосовується як механізм 

підвищення ефективності розподілу та використання 

бюджетних фондів. Дієвість даного механізму можна 

простежити на прикладі найбільш динамічної економіки 

Європи – Словаччини, яка, як і Україна, менш ніж два 

десятиліття назад, взагалі не мала інститутів місцевого 

самоуправління, а фінансові ресурси і більшість 

повноважень концентрували- ся в рівні державної влади. 

Централізована система мала наслідком асиметричність 

розподілу ресурсів між різними регіонами, інертність 

економічної політики місцевої влади, низьку 

ефективність використання бюджетних коштів, лобізм 

та високий рівень корупції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Адміністративна реформа в Словаччині порівняно слабо 

вивчалася українськими науковцями. Найбільш 

ґрунтовним дослідженням є  монографія М. Лендьел [4]. 

Об’єктом її дослідження було становлення та 

функціонування місцевої демократії в країнах Центральної 

та Східної Європи. Серед досліджуваних країн 

значна увага приділяється й Словацькій Республіці. 

Проблема фінансової децентралізації була досліджена 

О. Молдованом [9] та І. Гнидюком [1]. Вчені вказали, що в 

результаті реформ було створено міцну основу місцевих 

бюджетів, які отримали стабільні фінансові надходження. 

Проте, переважання у Словаччині малих громад робить їх 

залежними від державних трансферів у свій бюджет. 

Більшість громад країни не є фінансово самодостатніми.  

Процес адміністративної реформи в Словацькій 

Республіці досліджував також І. Стряпко [8]. Він звернув 

увагу на особливості перебігу трансформаційних процесів 

та політичні передумови децентралізації. 

Процес децентралізації досліджувалися ужгородськими 

науковцями А. Ключковичем [2;3] та В. Пархоменком [6]. 

Адміністративно-територіальна реформа у Словацькій Республіці проводилася в ході широкого кола 

реформ з метою демократизації та модернізації державного управління й місцевого самоврядування, 
приведення його до європейських стандартів. 

Адміністративно-територіальна реформа в Словаччині порівняно слабо вивчалася українськими 
науковцями. Переважно українські науковці вивчали досвід реформ Польщі.  Країна подібна до України за 

кількістю населення, більш співмірна величиною території, а головне має трирівневу структуру 

самоврядування, яка характерна й для нашої держави. Завданням нашого дослідження є вивчення досвіду 
адміністративно-територіальної реформи в Словаччині. 

Після значних політичних змін в Чехо-Словаччині, в кінці 1989 р. на початку 1990 р. було здійснено 

значні зміни й в організації державної влади та місцевого самоврядування. При цьому зміни торкнулися й 
адміністративно-територіального устрою Словаччини. Було створено 38 окресів (okres), а отже й 

окремних урядів та 121 обвод (obvod) й обводних уряди. Краї (kraj) були ліквідовані, а їх функції 
передавалися до обводних та окресних урядів. 

Проте, вже невдовзі стало зрозуміло, що адміністративно-територіальна реформа має ряд недоліків. 

Головним з яких було те, що адміністративно-територіальні одиниці Словаччини були достатньо 
дрібними та не мали достатніх умов та потенціалу для економічного та соціального розвитку. 

Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, децентралізація в Словаччині, реформа 

державного управління, адміністративна реформа. 
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Вони прийшли до висновку, що країна показала один з 

найуспішніших прикладів реформування серед країн 

Центральної Європи.   

Таким чином, проблема бюджетної децентралізації у 

Словацькій Республіці є малодослідженою в українській 
політичній науці й потребує ретельного аналізу та вивчення.  

Виклад основного матеріалу. До 1990 р. 

адміністративно територіальний поділ Чехо-

Словаччини, до складу якої входила Словацька 

Республіка, загалом був створений за радянським 

зразком. Віна мав трирівневу структуру: край-окрес-

обец (область-район-громада, kraj-okres-obec). Виборчі 

органи  –  місцеві ради співіснували з місцевими 

адміністраціями, на які центральним урядом 

покладалися виконавча функція й представництво 

органів державної влади. По суті, існувало лише 

державне управління. Виборчі органи не мали права 

створювати власні структури, жителі майже не могли 

брати участь процесі вироблення та реалізації рішень, а 

навіть й впливати на них. Тобто адміністративна 

система, в першу чергу, повинна була забезпечувати 

виконання рішень вищестоячих органів влади, а відтак 

усувала можливість розвитку місцевого самоврядування. 

Концепція адміністративно-територіальної реформи 

1990 р. передбачала скасування крайового рівня 

управління та передачу повноважень окресам. Мова 

йшла про скасування трьох крайових Національних 

комітетів та Братиславського Національного комітету. 

Проте, така концепція викликала критику, яка 

зауважувала, що відбуваються непотрібні та незрозумілі 

зміни. На наш погляд така концепція реформ була 

спробою по аналогії з Чехією перейти до дворівневої 

системи – обец/обвод (obec-obvod). З іншого боку 

потрібно зважати на той факт, що керівництво 

Словацької Республіки намагалося, в межах наразі Чехо-

Словацької Республіки, отримати якомога більше 

повноважень для себе. Проте, федеральні органи, влади 

в свою чергу, намагалися послабити словацьку владу. По 

їх логіці реалізувати такі повноваження можна було 

ліквідувавши великі адміністративні одиниці – краї, та 

передати якомога більше повноважень до менших – 

обец/обвод (obec-obvod). Таким чином, дану реформу 

слід розглядати в контексті протистояння федеральних 

органів влади та місцевих словацьких. На практиці 

ліквідація великих адміністративних одиниць – країв 

послаблювала словацьку владу. Позаяк, малі 

адміністративно-територіальні одиниці були більш 

залежними від федеральної влади. Відтак, ми можемо 

констатувати, що теза угорських науковців Г. Петері та 

В.Зентаї, про потребу сприятливого політичного 

середовища для проведення та закріплення реформ, 

набуває своє підтвердження [11, с.22]. 

На початку 90-х рр. еволюція Чехо-Словацької 

держави йшла до збільшення повноважень Словаччини. 

Адміністративно-територіальна реформа повинна була 

відобразити цей процес. Загалом було ліквідовано усі 

краї, залишилися лише окреси (okres) як органи 

місцевого самоврядування другого ступеня, а в межах 

окресів (okres) було встановлено обводний уряд, як 

перший ступінь місцевого самоврядування.            

Було прийнято ряд законів, які закріпили новий 

адміністративно-територіальний поділ країни. 

Конституційний закон № 294/1990 зб. з 18.7. визначив 

громади (obce) як основу місцевого самоврядування 

[12], й скасував частину Конституції 1960 р., що 

стосувалася місцевого самоврядування. Були ліквідовані 

Національні комітету в громадах (obce). Проте, їх 

повноваження у містах були лише частково передані 

муніципалітетам, а частково перейшли до органів 

державної влади [13]. Одночасно було відділено місцеве 

самоврядування від державного управління.     

Більша частина повноважень Національного комітету 

була передана обводним урядам, як інтегрованим 

органам місцевого державного управління першого 

ступеню, а також окремним урядам як інтегрованим 

органам місцевого державного управління другого 

ступеня [14]. Повністю було ліквідовано державне 

управління на рівні країв [15]. Було створено 38 окресів 

(okres), а отже й окремних урядів та 121 обвод (obvod) й 

обводних уряди. 

Проте, вже невдовзі стало зрозуміло, що 

адміністративно-територіальна реформа має ряд 

недоліків. Головним з яких було те, що адміністративно-

територіальні одиниці Словаччини були достатньо 

дрібними та не мали достатніх умов та потенціалу для 

економічного та соціального розвитку.  

Протягом 1993–1994 рр. уряд розробив концепцію 

подальшого реформування. Головним завданням 

реформи вбачалося створення кількох потужних 

регіонів, які б мали достатній потенціал для 

економічного та соціального розвитку. Позаяк, обводи 

(obvod) виявилися надто дрібними адміністративно-

територіальними утвореннями нездатними виконати 

належним чином ці функції.   

Ще у 1995 р. було визначено кількість країв, які 

мають функціонувати, при цьому до уваги бралися 

чинники: політико-стратегічні, історичні, культурно-

національні, а також вимоги ЄС щодо регіонів – NUTS. 

Варто відмітити, що при формуванні цієї системи 

постала проблема військових округів. Адже вони часто 

не вписувалися у визначені адміністративно-

територіальні утворення. Відтак, було вирішено, що 

військові округи будуть утворювати окремі 

муніципалітети – Загор᾽є в окресі Малацькі, Лештьв в 

окресі Зволен, Яворина в окресі Кетмарок, Валашковці в 

окресі Гуменне [10].  

При створенні вищих адміністративно-територіальних 

одиниць – країв (kraj), військові округи повинні були 

бути територіально визначені в межах країв, але при 

цьому не були їм підпорядковані. 

Наступний етап адміністративно-територіальної 

реформи відбувся у 1996 р. Було ліквідовано 121 обвод 

(obvod), змінено межі окресів (okres) та відновлено 

функціонування країв (kraj), як третього ступеню 

місцевого самоврядування. Замість 38 окресів (okres) у 

країні функціонувало 79 окресів (okres) та 8 країв (kraj). 

Закон № 221/1996 зб. з. Про адміністративно-терито-

ріальний поділ Словацької Республіки встановив 

симетричне становлення державного управління на рівні 

края (kraj) [16].  



  
107  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 22, Part 2, 2018 

 Зауважимо, що саме після 1998 р. почалася найбільш 

концептуальна фаза реформування в Словаччині. Після 

виборів 1998 р. та зміни уряду, нова влада в корені 

змінила підхід до реформування. По-перше, було 

визначено уповноваженого представника з 

реформування державного управління – ним став 

В.Ніжнянський. По-друге, уповноважений з 

реформування створив робочу групу яка виробила ідеї та 

принципи реформування. По-третє, дискусії та 

обговорення проектів влаштовувалися не лише для 

групи професіоналів, але для регіонів Словаччини.         

Закон № 302/2001 з.з. від 4 липня 2001 р. про 

самоврядування вищих земельних одиниць закріпив 

адміністративно територіальний поділ Словаччини [16]. 

Відповідно до європейської номенклатури NUTS він 

виглядає наступним чином – NUTS 1(1) – Словаччина, 

NUTS 2 (4) включає: Братиславський край, Західну 

Словаччину, Центральну Словаччину, Східну 

Словаччину, це статистичні регіони; NUTS 3 (8) – це 

вісім країв: Братиславський, Тернавський, Нітрянський, 

Тренчинський, Бансько-Бистрицький, Жилінський, 
Кошицький, Прешовський. NUTS 4 – 79 окресів, NUTS 5 – 

громади (2933 населених пунктів, з них 137 міста). 

Відтак самоврядування в Словаччині було орга-

нізовано на двох рівнях: громада (obce) – край (kraj) – 

держава. В країні було створено 8 адміністративно-

територіальних одиниць – країв (kraj), які в свою чергу 

поділялися на дрібніші одиниці – 79 окресів (okres), які 

складаються з 2891 громад (obce). Прикметно, що лише 

137 громад є містами, всі інші сільські. Для структури 

населених пунктів Словаччини характерним є високий 

рівень роздрібненості. 67% – це малі населені пункти (до 

1000 жителів), у яких проживає 16% населення країни. 

Загалом у невеликих населених пунктах мешкає 44% 

населення. Водночас, існують середні та великі міста 

(понад 50 тисяч жителів), у яких проживає майже 25% 

населення Словаччини. Такі міста виступають 

своєрідними центрами, через які підтримуються зв’язки 

між окремими регіонами [8;12]. 

Британський дослідник К.Дейві і польський науковець 

П. Свянцевич визначають це як феномен супра-

локалізму, коли жителі навіть невеликих населених 

пунктів використовували положення нових 

демократичних конституцій і базового законодавства 

для формування відособлених територіальних громад з 

окремими органами місцевого самоврядування. На 

думку дослідників, результатом такої фрагментації стало 

зниження якості громадських послуг в умовах 

обмежених ресурсів, незважаючи, принаймні, на вдаване 

наближення влади до громадян. Згідно чинного 

законодавства країни, громади (obec) можуть бути 

об’єднанні лише добровільно за результатами місцевих 

референдумів. Тому влада не має механізмів змусити 

малі громади (obec) зливатися у більші об’єднання. 

Одночасно з адміністративно-територіальними 

змінами почалася й фінанцова децентралізація. Системи 

фінансового забезпечення місцевого самоврядування в 

країнах-членах Європейського Союзу характеризуються 

високою ефективністю, тобто згідно з внутрішніми 

специфічним умов кожної країни місцеві блага 

надаються у необхідному обсязі. Інституційні та 

організаційні чинники, які склалися протягом багатьох 

століть, дозволяють налагодити прямі взаємозв'язки між 

рівнями інституційної системи [2;35] 

Ключовим елементом класифікації систем 

фінансового забезпечення місцевого самоврядування є 

ефективність базової одиниці місцевого самоврядування. 

Великі одиниці краще використовують можливості для 

ефективного виробництва і надання місцевих благ. 

Невеликі – мають великі можливості для прямого 

залучення громадян до управління, що сприяє кращому 

визначенню суспільних потреб. Таким чином, серед 

західноєвропейських унітарних країн розрізняють 

інтегровані і неінтегровані системи. В інтегрованих 

системах – англосаксонської і скандинавської моделі – 

місцеві уряди мають можливості, оптимальні для 

ефективного забезпечення публічними місцевими 

благами. У неінтегрованої моделі – французької і 

більшості середземноморських країн – принципи 

автономії та забезпечення надання послуг розділені, 

тобто кожен населений пункт має свій власний 

муніципалітет, існує багато невеликих місцевих урядів. 

Аналіз динаміки надходжень трансфертів з бюджету 

центрального уряду до бюджетів місцевих урядів з 1988 

по 2016 рік свідчить, що в більшості країн на початку 

90-х років відзначалася тенденція до підвищення частки 

трансфертів у загальному обсязі надходжень бюджетів 

місцевих урядів, на початку 2000-х років відбулося 

незначне зменшення надходжень від центрального уряду 

до місцевих бюджетів в загальному обсязі надходжень. 

Дані принципи відносяться до числа основоположних 

принципів моделі фіскального федералізму. Як зазначив 

Раттсо, ця модель базується на наступних чотирьох 

ключових припущеннях: 

 відповідальності за надання суспільних послуг 
лежить в основному на органах місцевого самоврядування; 

 основним джерелом місцевого фінансування є 

місцеві податки, що означає, що послуги оплачуються 

тими, хто ними користується; 

 присутня значна соціальна (просторова) мобіль-

ність; 

територія охоплення місцевими послугами близька 

до території відповідної адміністративної юрисдикції [5]  

Одним із чинників успішної децентралізації в 

Словаччині стало те, що передача повноважень 

супроводжувалася симетричною бюджетною децентра-

лізацією. З 1 січня 2005 року країна перейшла на нову 

бюджетну систему. Ключове її завдання полягає в 

укріпленні фінансової бази місцевого самоврядування, 

визначенні власних доходів органів місцевого 

самоврядування вищого рівня та запровадженні нового 

механізму фінансування делегованих функцій. 

Оскільки уряд значно зменшив перелік свої функцій, 

він закономірно передав до бюджетів місцевого рівня 

певні джерела доходів. Наразі до державного бюджету 

Словаччини належать:  

• непрямі податки (ПДВ, мито, акцизний збір);  

• податок з прибутку корпорацій;  

• 6,2% доходів від податку з доходів фізичних осіб;  

• плата за користування автобанами та дорогами 

1 класу;  

• трансфери, що надходять з фондів ЄС [1]. 
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Відмітимо, що кошти державного бюджету уряд 

спрямовує не лише на фінансування реалізації своїх 

функцій, але і на фінансування делегованих функцій, 

переданих муніципалітетам та органам місцевого 

самоврядування вищого рівня. Крім того, уряд часто 

виступає як партнер органів місцевого самоврядування, 

наприклад, в створенні технопарку, беручи на себе певні 

фінансові зобов’язання. Також за рахунок бюджету уряд 

надає пільги інвесторам, які провадять діяльність в 

депресивних регіонах країни [9, с.34]. 

В результаті бюджетної децентралізації була значно 

розширена фінансова база бюджетів населених пунктів. 

Завдяки цьому, було здійснено перехід від дотаційного 

фінансування функцій органів місцевого самоврядування 

за яким держава покривала їх видатки через трансферти 

до місцевого бюджету до формування фінансово 

самодостатніх адміністративно-територіальних одиниць, 

які фінансують свої функції за рахунок власних доходів. 

В ході бюджетної децентралізації, окрім розширення 

системи місцевих податків, держава передала на рівень 

місцевого самоврядування податок на доходи фізичних 

осіб. Зокрема, відповідно до чинних норм 70,3% податку 

належить органам місцевого самоврядування, 23,5% 

залишається бюджетам вищих територіальних одиниць і 

лише 6,2%, як було відмічено, надходить до державної 

казни. 

Варто звернути увагу на досить ефективний механізм 

розподілу доходів від справляння даного податку між 

різними адміністративно-територіальними одиницями. 

На відміну від України, де він зараховується до 

бюджетів тих громад, де працює працівник, в 

Словаччині даний податок збирає центральний уряд, 

який згодом перерозподіляє його на основі формульних 

розрахунків.  

Формула, яка лежить в основі перерозподілу між 

муніципалітетами, містить чотири параметри:  

 чисельність населення (офіційно зареєстрованого);  

 кількість дітей дошкільного віку;  

 відсоток жителів старших 62 років;  

 категорія величини населеного пункту [1];  

Найбільш важливим параметром в даній формулі 

являється кількість офіційно зареєстрованих жителів. 

Такий підхід видається абсолютно обґрунтованим, 

оскільки обсяг товарів та послуг, що надається органами 

самоуправління, орієнтується на кількість 

зареєстрованих осіб, а не на аморфний показник 

фактичної кількості населення. Явище трудової міграції, 

через що великі економічно привабливі міста мають 

надавати більший обсяг товарів та послуг, аніж це 

потрібно для зареєстрованих жителів, вирішено за 

допомогою додаткового коефіцієнта (так звана категорія 

величини населеного пункту). 

Наявність в формулі параметрів кількості дітей 

дошкільного віку та відсотка жителів старших 62 років 

обумовлено тим, що, як було зазначено, утримання 

закладів дошкільної освіти, а також соціальний захист 

пенсіонерів відноситься до функцій місцевого 

самоврядування. Завдяки бюджетній децентралізації 

органи місцевого самоврядування отримали надійну 

фінансову базу, достатню для реалізації власних 

функцій. Якщо до 2005 року частка трансфертів в 

структурі дохідної частини бюджету сягала 60-70%, то 

нині близько 70% доходів та витрат муніципалітетів 

ґрунтуються на власних джерелах, решту становлять 

цільові дотації з держбюджету [9, с.35]. При цьому, всі 

власні функції фінансуються місцевими бюджетами 

виключно за рахунок власних надходжень, а державні 

трансферти мають цільовий характер і спрямовані на 

фінансування делегованих державою функцій. Це 

дозволило сформувати ефективну бюджетну систему, в 

якій фінансові потоки є прозорими, а ефективність 

використання коштів можна прослідкувати за системою 

чітких критеріїв. 

Відмітимо також, що значний вклад в наповнення 

місцевого бюджету вносять місцеві податки, які також 

включають податок на нерухомість. На них припадає 

майже 14% доходів бюджету (за виключенням кредиту). 
В Словаччині місцеві податки являються факультативними. 

Муніципалітети самостійно приймають рішення про 

доцільність застосування тих чи інших податків, 

визначають ставки податку, порядок нарахування та 

сплати, подат- кові пільги, тощо. 

До числа місцевих податків відносять:  

• податок на нерухомість;  

• податок з власників собак;  

• податок на використання громадського простору;  

• податок за надання житла;  

• податок з автоматів для продажу;  

• податок з невиграшних гральних автоматів;  

• податок за в’їзд в історичну частину міста;  

• податок з атомної установки [1]. 

Найбільш фіскально-ефективним серед місцевих 

податків є податок на нерухо- мість. Крім того, варто 

звернути на досить перспективний податок на викорис- 

тання громадського простору, який справляється за 

тимчасове використання території населених пунктів 

(для проведення концертів, розміщення палаток, тощо). 

На даний податок припадає майже четверта частина 

доходів від місце- вих податків. 

Ключовими статтями неподаткових надходжень 

міста Прешов є доходи від ко- мерційної діяльності, 

продажу землі, плата за ігрові місця та плата за утиліза- 

цію сміття. Вагомою частиною бюджету обласного 

самоурядування йде за рахунок 23,5% від загального 

обсягу податків на прибуток фізичних осіб. Як і на рівні 

органів муніципалітетів, він перерозподіляється на 

основі формульних розрахунків. Для країв ця формула 

містить 6 параметрів: 

• чисельність населення (офіційно зареєстрованого);  

• відсоток жителів у віці 15-18;  

• відсоток жителів старших 62 років;  

• довжина доріг ІІ та ІІІ категорій;  

• густота населення;  

• площа регіону [9, с.36]. 

Загалом, фінансові джерела розподілені між різними 

рівнями влади таким чином, що і регіони і уряд мають 

потужну фінансову базу для своєї діяльності, а держава 

здійснює трансферти до місцевих бюджетів не тому, що 

вони не можуть профінансувати свої мінімальні потреби 

(як це має місце в Україні), а на виконання делегованих 

функцій. Будучи повністю відповідальними за 

соціально-економічний стан відповідної адміністративно-
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територіальної одиниці, органи місцевого самовряду-

вання проводять активну економічну політику, в тому 

числі в питаннях пошуку та залучення інвесторів. Це 

сприяє як розквіту регіонів, так і високій економічній 

динаміці Словацької республіки загалом. 

Висновки. Таким чином, реформи в Словацькій 

Республіці призвели до становлення ефективної та 

динамічної моделі місцевого самоврядування. 

Адміністративно-територіальна реформа дозволила 

створити систему місцевого самоврядування. Подальша 

бюджетна реформа та фіскальна децентралізація 

зробили органи місцевого самоврядування фінансово 

незалежними від центральних органів влади.  
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FINANCIAL DECENTRALISATION IN CONTEXT OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM 

IN SLOVAK REPUBLIC 

Administrative-territorial reform in the Slovak Republic was carried out aiming to democratize and modernize the public 

administration and local government, making it adequate according to European standards. 

Administrative-territorial reform in Slovakia is relatively poorly studied by Ukrainian scientists. Preferably the Ukrainian 

scientists have studied the experience of reforms in Poland. As far as Poland  is similar to Ukraine by quantity of population, 

comparable by a territory size, and most importantly has a three-levels structure of government which is also typical for our 

country. The objective of our research is to study the experience of administrative-territorial reform in Slovakia. 

After significant political changes in Czechoslovakia in late 1989 - early 1990 significant changes in the organization and 

state and local governments were made. The changes also affected the administrative-territorial structure of Slovakia. There 

were created 38 districts (okres), and 121 contours (obvod) and obvod-governments. Lands (kraj) were abolished and their 

functions transferred to obvod and okres governments. 

However, very soon it became clear that the administrative-territorial reform therev were several disadvantages. Main 

disadvantage was that the administrative units of Slovakia were quite small and did not have sufficient conditions and 

potential for economic and social development. 
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Постановка проблеми. Публічне управління у сфері 

державного управління здійснюється органами 

місцевого самоврядування у різних формах: процедура 

доступу до публічної інформації; ліцензійні процедури з 

надання дозволу адміністративних послуг; контрольне 

впровадження (попередження щодо порушення) та 

делікатне впровадження (припинення надання 

адміністративних послуг). В основі яких розглядають 

реалізацію управлінських функцій посадовця, які 

передбачено адміністративними актами та угодами. 

Ступінь розробленості проблеми. Науковий підхід 

до визначення форм публічного управління 

запропонований дослідниками, як та чи інша 

управлінська дія, яка має форму зовнішнього прояву 

органу державного управління (О.М. Бандурка) [1, 

с.185]; в межах якої здійснюються управлінські функції 

(Ю.П. Битяк) [2, с.115], (В.К.Колпаков) [7, с.119]. Форми 

зовнішнього прояву органу місцевого самоврядування 

дослідники визначають як зовні рішення органу держави 

в конкретній справі у формі нормативно-правового 

договору шляхом реалізації управлінських функцій, які 

відображають його зміст. Функції носять універсальний 

характер і використовуються в різних сферах публічного 

управління. Кожна функція, її зміст визначається метою, 

яка стоїть перед кожним органом публічного 

управління, які визначають загальні функції публічного 

управління,  що властиві всьому управлінському 

процесу для всіх рівнів управлінських структур. Вони 

відображають найбільш об’ємні завдання процесу 

публічного управління та державою в цілому [5, с.24].  
Мета статті – визначення та характеристика форм та 

видів реалізації функцій публічного управління 

органами місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу. Різноманіття завдань і 

функцій публічної адміністрації обумовлює 

використання різних форм управлінської діяльності, які 

зазначені в законах, положеннях «Про місцеве 

самоврядування» та підзаконних актах (положеннях про 

центральні органи виконавчої влади тощо).  

Розглянемо різні трактування поняття управлінської 

діяльності з огляду характеристики форм публічного 

управління. Більшість науковців погоджуються з 

дослідником Т.О. Коломоєць, яка вважає, що 

управлінська діяльність у сфері використання органами  

місцевого самоврядування є виявлення посадової особи 

на реалізації адміністративних функцій [3, с.54] 

А.С.Гук вважає, що зміст публічного управління 

реалізується через форми і методи представницької 

влади, яка здатна забезпечити реалізацію механізму 

відповідальності за прийняття управлінських рішень, яка   

є можливою через визначення сутності відповідних 

форм адміністративної діяльності суб’єктів [6, с.78]. 

Вивчення та аналіз наукових джерел, нормативних актів 

привело до думки, що для класифікації форм публічного 

управління має застосовутися концепція державного 

управління та види діяльності суб’єктів владних 

повноважень [7, с.101-107], яка поділяє форми публічної 

діяльності на: 1) видання адміністративних актів; 

2) укладання адміністративних договорів; 3) вчинення 

інших юридичних значущих адміністративних дій [2, 

с.227]. 

Доволі непростим завданням залишається визначення 

поняття «адміністративний акт». «Акт» (лат. actus – дія; 

actum – документ) означає дію, вчинок, а також 

документ, виданий (прийнятий) уповноваженим органом 

державної влади, органом місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами» [9, с.11].  

Ми погоджуємося з думкою науковців, що на 

першому місці стоїть розуміння акта як дії, і лише на 

останньому як документа. Такої ж думки дотримуються 

і представники науки адміністративного права, які  

стверджують, зокрема, що не можна здійснювати 

управління, не діючи. При цьому змістовне 

навантаження акта як дії аж ніяк не заперечує того, що 

правовий акт може мати і якість (форму) документа. 

Більше того, найчастіше саме у документальній формі 

знаходить свій вираз волевиявлення органів публічної 

адміністрації [9, с.10-14]. 

Основою для вирішення цього питання має бути не 

лише теорія, але й чинне законодавство та практика. 

Якщо волевиявлення органу публічної адміністрації 

потребує спеціального оформлення (зокрема, видання 

письмового рішення, оформлення документа – свідоцтва, 

ліцензії тощо), то це впливає на можливість використання 

такого адміністративного акта. Так, наприклад, рішення 

про видачу ліцензії не може замінити саму ліцензію. 

Належне оформлення є однією з передумов для набуття 

адміністративним актом чинності. Способи оформлення 

адміністративного акта можуть бути досить 

різноманітними (проставлення печатки та підпису 

посадової особи органу влади на договорі, а також 

реєстрацію у Книзі записів державної реєстрації 

Стаття присвячена характеристиці форм публічного управління у сфері державного управління, виділено 

ознаки адміністративного договору та адміністративного акту.  

Ключові слова: адміністративний акт, адміністративний договір, управлінські функції форми та види 

публічного управління. 
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договорів). Ці дії також є формою волевиявлення, а не 

механічною діяльністю, адже перед тим перевіряється 

відповідність договору вимогам законодавства. У разі 

відмови у реєстрації договору особі видається 

відповідний документ – рішення про відмову. Отже, 

категорія «акт» може використовуватися як термін 

«рішення» та як «дія», якщо вони породжують правові 

наслідки. Також адміністративний акт може мати і усну 

форму. Прийняття адміністративних актів дослідники 

вважають як «найбільш масштабну частину управлінської 

діяльності» суб’єктів державного управління. Зазначені 

підстави визначаються вимогами значної кількості 

нормативно-правових актів: кодексів, окремих законів, 

положень, правил та інших актів та є підставою для 

складання адміністративного договору [9, c.13-14]. 

«Адміністративний договір – угода двох чи більше 

суб'єктів адміністративного права, один із яких завжди є 

суб'єктом виконавчої влади. Це багатосторонній акт, за 

допомогою якого виникають, змінюються або 

припиняються взаємні права й обов'язки сторін» [6, с.78]. 

У вітчизняних навчальних джерелах новітнього 

періоду додатково виділяються також такі форми 

публічного управління як укладення адміністративних 

договорів та здійснення (вчинення) реєстраційних та 

інших юридично значущих дій, в яких переважно йдеться 

саме про «форми державного управління». Ми 

підтримуємо позицію науковців, які вважають, що тут 

можна використовувати поширення визначення на 

«форми діяльності публічної адміністрації», або як 

перехідну конструкцію – «форми публічного управління». 

Форми публічного управління поділяються на правові і 

неправові, залежно від того, чи породжують правові 

наслідки (спричиняють виникнення юридичного 

ефекту [7, с.43-51].  

Юридична природа адміністративного договору 

полягає в тому, що він є актом застосування норм права, 

в результаті чого реалізуються функції виконавчої влади 

за деякими винятками. 

Адміністративний договір, базується переважно на 

адміністративно-правових нормах, але багато 

адміністративних договорів мають комплексний характер 

і регулюються нормами декількох галузей права: 

цивільного, фінансового, екологічного, трудового. 

Наприклад, з владними повноваженнями пов'язаний 

трудовий договір (державне регулювання праці, договірне 

регулювання праці) або договір про платне навчання в 

державному навчальному закладі відповідного рівня. 

Адміністративний договір є різновидом публічно-

правової угоди. У системі правових зв'язків він посідає 

проміжне місце між адміністративним актом 

(одностороннє волевиявлення державного органу влади) 

й договором приватноправового характеру. Виконавча 

влада для забезпечення своєї діяльності застосовує 

трудові та цивільно-правові договори. Адміністративний 

же договір – це один із договорів, за допомогою якого 

державна адміністрація здійснює управлінські функції [2].  

На відміну від єдиного досить стислого визначення в 

законодавстві, у теорії адміністративного права існує 

чимало різних визначень адміністративного договору [1-

3], це: багатостороння угода між суб'єктами 

управлінських відносин з приводу спільної реалізації 

покладених на них повноважень (прав, обов'язків); 

різновид публічного договору, який стосується 

добровільного волевиявлення сторін, однією з яких є 

орган влади або суб'єкт, якому делеговано владні 

управлінські функції, та укладається з метою реалізації 

цими суб'єктами владних управлінських функцій без 

застосування примусу до виконання зобов'язань іншою 

стороною; акт адміністративного права  сторін, одна з 

яких є носієм державно-владних повноважень стосовно 

інших; вольові угоди, що пов'язують зазвичай двох 

суб'єктів публічного права і суб'єкта приватного права й 

укладені для досягнення мети, що відбиває суспільний 

(публічний) інтерес тощо. 

Так само в теорії адміністративного права дослідники 
по-різному визначають ознаки, притаманні адміністративним 

договорам, серед яких визначено [3;5], що суб'єкт 

владних повноважень укладаючи відповідний договір, 

діє не для задоволення особистих потреб (як фізичної чи 

юридичної особи), а для задоволення публічних 

інтересів (потреб); як правило, при укладенні такого 
договору обмежений вимогами (процедурами), визначеними 

законодавством, як у частині вибору контрагента, так і в 

частині встановлення суттєвих умов договору; 

укладає договір найчастіше на підставі рішення, 

прийнятого на виконання управлінського повноваження. 

Договір може містити умови, не характерні для 

цивільних договорів, а спрямовані на успішне 

задоволення публічного інтересу [6], при цьому варто 

зазначити, що адміністративний договір виникає в сфері 

державного управління; він конкретизує норму 

адміністративного права; має підзаконний характер [4, 

c.171]; має організуючий характер [3, c.120]; підставою 

його виникнення є владний, вольовий припис [6, c.80]. 

Договори можуть бути укладені лише за результатами 

домовленості між суб'єктом публічного управління та 

приватною особою [8]. 

Варто підкреслити, що в такому разі йдеться саме про 

прояви вільного волевиявлення, свободи договору, 

юридичної рівності повною мірою, а не про їх відсутність 

взагалі. І причиною цього є лише специфіка суб'єктного 

складу сторін. Так, К.К. Афанасьєв вважає, що «рівність 

сторін в адміністративному договорі втілюється лише в 

рівних «внутрішньодоговірних» правах (на ініціювання 

змін і доповнень умов договору, на ініціювання 

пролонгації договору і та ін.) та обов'язках (узгоджувати 

свої ініціативи з іншим суб'єктом, узгоджувати ініціативи 

іншого суб'єкта)» [4, с.58]. 

У теорії адміністративного права виділяють різні 

види адміністративних договорів [3-4]: 

– договори між місцевим органом виконавчої влади 

та органом місцевого самоврядування щодо здійснення 

спільних програм, створення спільних органів та 

організацій; 

– договори між центральним органом виконавчої 

влади, що здійснює управління державним резервом [8, 

с.60-61]; 

– договори між територіальними громадами сіл, 

селищ, міст, районів у містах або відповідними органами 

місцевого самоврядування щодо об'єднання на праві 

спільної власності комунальних об'єктів, а також коштів 

місцевих бюджетів; 
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– угоди за участю органів державної влади, що 

укладаються на державному, галузевому, регіональному 

рівнях на підставі Закону України «Про колективні 

договори та угоди» [1, с.18]; 

– договори між органами місцевого самоврядування 

про перерозподіл повноважень і власних бюджетних 

коштів; 

– договори між органами місцевого самоврядування 

та органами виконавчої влади щодо розмежування та 

делегування повноважень і предметів ведення. 

Найбільш дискусійною в теорії адміністративного 

права є правова природа останніх двох видів договорів 

на підставі того, що суб'єктом делегування в обох 

випадках постає орган місцевого самоврядування, відтак 

вважаємо за доцільне розглянути ці два види 

детальніше. 

Договори між органами місцевого самоврядування 

про перерозподіл повноважень і власних бюджетних 

коштів. Природа такого виду договорів є питанням 

дискусійним, оскільки одні автори вважають їх 

беззаперечно такими, що належать до адміністративних 

[8, с.30-31], а інші, навпаки, категорично заперечують 

той факт, що договори про делегування повноважень 

можна визнавати адміністративними [6, с.78]; при тому 

зазначено, що Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [1] установлює, що питання 

про делегування окремих повноважень обласної, 

районної ради місцевим державним адміністраціям 

відбувається шляхом прийняття рішення на пленарному 

засіданні відповідної ради, а тому немає підстав 

говорити про виникнення договірних правовідносин у 

цій сфері, і зауважуємо, що таке делегування може 

здійснюватися в різний спосіб [4, с.78; 9]: а) законом 

(Кабінет Міністрів України може передавати окремі 

власні повноваження, окремі повноваження центральних 

органів виконавчої влади іншим органам виконавчої 

влади), б) договором (окремі повноваження органу 

місцевого самоврядування передаються органу 

місцевого самоврядування іншого територіального рівня 

або іншої територіальної громади), в) рішенням 

районної, обласної ради, що приймається відповідно до 

закону (делегування повноважень районних, обласних 

рад відповідним державним адміністраціям). Ми 

підтримуємо позицію дослідника К.К. Афанасьєва щодо 

делегування повноважень органу місцевого 

самоврядування іншому територіальному рівню або 

іншої територіальної громади щодо розподілу 

повноважень власних бюджетних коштів . 

Що ж стосується другого з видів розглядуваних 

договорів – між органами місцевого самоврядування та 

органами виконавчої влади щодо розмежування та 

делегування повноважень і предметів ведення, то в 

такому разі говоримо про те, це може відбуватися вже 

після прийняття рішення відповідною радою, а 

адміністративний договір буде визначати конкретні 

умови, за яких передаватимуться такі повноваження, 

причому на практиці, як правило, відповідна рада, що 

приймає таке рішення, безпосередньо в ньому ж і 

зазначає про доручення на укладання такого договору 

уповноваженій особі [9, с.10-11]. Важливо зауважити, 

що існування цього різновиду адміністративних 

договорів є не тільки надзвичайно перспективним [4, 

с.77], але й важливим із погляду запобігання 

виникненню компетенційних суперечок. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши 

визначення та характеристику форм та видів публічного 

управління у сфері використання органами  місцевого 

самоврядування та ознаки адміністративних договорів, 

закріплені в законодавстві та в теорії адміністративного 

права, доходимо висновку про необхідність закріплення 

поняття, обов'язкових форм та видів адміністративних 

договорів, передусім це стосується договорів про 

делегування повноважень від одних органів іншим для 

уникнення багатьох проблем, пов'язаних із 

нерозмежованістю компетенції органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, кожного з цих видів 

органів всередині їх суб'єктного складу тощо. Це 

питання набуло особливої актуальності та нагальності, 

адже саме від ефективності функціонування влади на 

місцях залежить, чи буде втілена ідея публічного 

управління, спрямованої на задоволення потреб та 

інтересів громадян. 
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Relevance of research. The last years of Ukrainian 

statehood brought us very valuable, but tragically hard life 

lessons. The Russian-Ukrainian war in the east of our 

country, orchestrated and unleashed by the Putin regime, 

causes Ukrainian society, Ukrainian families, terrible losses. 

Since 2014 only Poltava Region habitants about 200 people 

during the Russian aggression were killed – soldiers and 

volunteers – defending the independence and integrity of 

Ukraine, and families lost all – sons, parents, breadwinners. 

Hundreds of thousands of our fellow citizens were forced to 

flee the country's east from the terrible hardships of the war 

from the temporarily occupied territory. Once again, the 

statement of the Chief Ataman of the forces of the UPR 

Mr. Simon Petliura came true "The way of liberation of 

every nation is densely covered with blood. Ours – the same 

way. Blood is alien and his own. Enemy and native". 

Another quotation: "The blood sheded for ... great purpose 

does not dry up" [12, p.3]. Recent events pointed out the fact 

that true freedom and independence for the nation are not 

without a cruel struggle. 

In 2016, according to data released by the Ministry of 

Defense (MD), in Ukraine 63 cases of suicide among the 

military were recorded. And although official statistics 

concerning mental illnesses and disorder among the 

combatants are still absent today, most experts consider the 

cause of post-traumatic stress disorder (PTSD). The term 

"injury" in language dictionaries for a long time meant 

physical injury, damage, and only in the early 80's the 

concept of injury began to apply to phenomena associated 

with the mental state of man and much wider problems 

(child, cultural, historical trauma, etc.) that arise in human 

life. 

According to the Ministry of Defense of Ukraine, every 

tenth participant in the war in the east of Ukraine received a 

physical injury of varying degrees of severity. But it is 

difficult to assess the state of mental health of those about 

300 thousand participants of the Ukrainian-Russian war in 

the east of Ukraine who have already returned home because 

the consequences may have a delayed character and "catch 

up" with the person in the future. Today, more than 4,000 

combatants have the official status of the disabled war, and 

this experience of the past is with them forever, and often 

persecutes in everyday life. PTSD, like any illness or mental 

disorder, is always where there is violence, death, war. 

In Ukraine, there are now about 300 thousand 

combatants who participated in battles in the east of Ukraine. 

Even with the current passive battle, this figure can grow 

significantly. Behind this figure, there are active people 20-

40 years old. These are those who is needed to integrate into 

peaceful life. Currently, the state's social assistance to 

combatants is limited by aid payments. But the task with 

regard to veterans is much wider – the return of citizens-

participants in the war to peaceful life, employment 

assistance, the formation of respect for military service and 

people who passed it, the motivation to choose a military 

career, the activation of national patriotic education with the 

participation of those, who in arms protected its sovereignty 

and freedom. Therefore, the purpose of the research is to 

propose more effective ways of rehabilitating the 

participants in this hybrid war  based on world experience. 

Analysis of researches. The research of the influence of 

state institutions and the public sector on ways of social 

rehabilitation of the participants of the Ukrainian-Russian war 

in the east of Ukraine is actuarial, but the influence of state 

institutions on this process was poorly researched, although 

there is already sufficient domestic and foreign experience. 

This area of research is of interest for many scholars, political 

scientists and practitioners-managers, and especially for 

psychologists among them: Mr. Veltischev D. [2], Ms. 

Lazebnaja E. [5], Mr. Malkin-Pykh I. [7], Mr. Matiash M. [8], 

Mr. Panchenko D. [11], Mr. Romeck V. [13], Ms. Tarabrina N. 

[14], Mr. Khryplyvyi I. [16], Mr. Khudenko L. [8], 

Mr.Tsyganenko G. [9], and others. Volunteer organizations 

make a significant contribution to the social rehabilitation of 

combatants in the eastern part of Ukraine: the psychological 

crisis service of the NGO "Ukrainian Association of 

Specialists in Combating the Consequences of Traumatic 

Events" [9], "Mystetska Kryivka", and other numerous 

volunteer and “ATO’s” NGOs. 

The results of the theoretical analysis of this problem 
prove that PTSD has difficulty in treating: a person who 

constantly suffers from obsessive memories, nightmares, 

fears, aggressions, constant threat expectations, sees the 

relief precisely in not mentioning, and even more so – do not 

The article reveals the ways of social rehabilitation of the participants of the Ukrainian-Russian war in the east 

of Ukraine in the context of domestic and foreign experience. The most effective technologies of social rehabilitation 

are identified, both with the participation of the public sector (primarily volunteers) and with the participation of the 

state. The ways of modernization of the state policy of social rehabilitation of the participants of the war in the East 

of Ukraine based on the US experience are suggested. 

Key words: social rehabilitation of participants in hostilities, Ukrainian-Russian war, post-traumatic stress 

disorder (PTSD), veteran clubs, ATO. 
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talk about experiencing. Sometimes veterans are looking for 

salvation in alcoholism, drugs, trying to crowd out memories 

with other acute sensations. The last, radical way to get rid 

of daily horror is suicide. "It took 2 years and 9 suicide 

attempts, so that the man finally agreed to accept assistance" – 

the wife of the war veteran in Iraq from the United States 

said [15]. Encouraging the veteran to talk about the problems 

that arose after the war before him is an incredibly difficult 

task. The state does not pay attention at appropraite level, 

often psychological assistance, that is rendered "at the wish 

of the participant in war" in sanatoria and hospitals, is often 

a formal and profane one. Almost none of the fighters admit 

that he needs psychological assistance and that he has PTSD. 

Therefore, the main task of state institutions in this case is 

extremely sensitive to the problems of the veteran and 

unobtrusively to bring to an agreement to accept socio-

psychological assistance. It is important to work out a 

sophisticated mechanism for monitoring such needs and 

possibilities of influence. For this purpose, it is necessary to 

know the peculiarities of the PTSD's course and the 

experience already gained in overcoming it and the role of 

bodies of public administration, local self-government, and 

public formations in this process. Solving these veteran 

problems is a matter of national security of the country. 

Enforced by the society fear of seeming "weak" often 

stops the veteran openness. In a conversation with a 

psychologist, psycho-therapist or wife, the military is often 

afraid to hear criticism or recall the event for which he is 

guilty. For example, American veterans (Afghanistan, Iran, 

Vietnam) rarely say about fear: "Instead, they say shame, 

guilty or regret. They tried to be heroes, to protect the weak, 

to save their guys, to take heights. But then they mistakenly 

killed civilians, forcing themselves to walk past a wounded 

child, eventually losing their moment of truth. " Therefore, 

the fear of condemnation is an obstacle to treatment, but it is 

almost impossible to cure without its overcoming. "After 

returning from a war, the person changes," the psychologist 

Mr. F. Pusselick says. – He can no longer trust her partner, 

parents, his best friends. The only one who, as it seems to 

him, will understand him – another soldier who was "there". 

Even if they never met. " Therefore, perhaps the only way to 

force a military to talk about its post-war perspective is the 

words of another soldier. He can persuade a veteran to 

contact a psychologist or to attend group meetings of 

veterans. In the United States, veteran organizations in 

involved in this issue; psychological assistance can be 

obtained through the Ministry of Veterans Affairs [15]. In 

Ukraine, veterans with the PTSD often manage themselves, 

through their NGOs or through individual volunteer projects 

of activists. Sometimes, local authorities are involved in 

these projects, contributing to the creation of conditions for 

post-traumatic stress rehabilitation of fighters. For example, 

the Poltava Regional Council was the only one in Ukraine 

since 2015 which introduced its own program of social 

adaptation and rehabilitation of servicemen who participated 

in fighting in the eastern part of the country and those who 

participated in the ATO in the volunteer battalions, children 

under the age of 7 of killed fighters within the framework of 

the regional comprehensive program. So, for this category of 

people and their family members, health improvement is 

carried out in the health care facilities of the region, along 

with the provision of psychological, rehabilitation and other 

services. During 2015-2016 3623 "ATO participants" and 

their family members underwent a cure. Also, the issue of 

improving the health of children under the age of 7 of killed 

fighters with mothers was solved. The city and district 

centers of social services for family, children and young 

people are purchasing sanatorium and resort vouchers in 

accordance with the Law of Ukraine "On Public 

Procurement" by concluding agreements with sanatorium 

and resort establishments. Members of families of the 

victims are provided with sanatorium vouchers for a period 

of not less than 18 calendar days [10]. Poltava Region 

Council was one of the first to recognize the combatants of 

fighters of the volunteer battalions and gave them deserved 

privileges and status. In 2015, the Region Council for 

honoring the heroism of the fighters of the Ukrainian-

Russian war in the east of Ukraine the mark of the І–ІІ 

stages "For loyalty to the people of Ukraine" was founded.  

Among the Ukrainian so-called "specialists in the 

problems of ATO participants", the thesis was raised that 

nearly 93% of the participants in the war have psychological 

problems, which certainly reflects the scientific level of 

these specialists, but at the same time it creates a problem for 

veterans both on behalf of society also it negatively affects 

their self-esteem. In fact, up to 20% of American veterans 

who served during the war in Iraq and Afghanistan suffered 

from PTSD and had a deep and prolonged depression. If we 

consider women-military, PTSD is often associated with 

sexual harassment or physical abuse. These 500,000 veterans 

of the United States who suffered trauma and disorder 

significantly influenced the development of the American 

health system, social services, and civil initiatives. It is not 

necessary to directly extrapolate this statistics to Ukraine, 

but this statistics gives a rough idea of the scale of this 

phenomenon in Ukraine [4]. 

After examining the experience of the United States and 

the work of many Ukrainian volunteers, we argue that the 

process of rehabilitation and return to peaceful life in the 

civil structures of the war participants is passed in a best 

way, when they are gathering together. It is no coincidence 

even during the time of existence of the USSR the 

authorities paid serious attention to the veteran organizations 

and various patriotic measures. On the one hand, it was the 

imposition of its ideological influence on the veteran 

audience and, on the other hand, the conditions for the 

maximum possible joint stay and communication were 

created. These veterans' unions are active at this time, 

although there are very few veterans of the Second World 

War who participated in the fighting. But their work 

experience is instructive. 

One of the directions of such work is the holding of 

various types of mass events that draw attention to the 

problems of veterans or measures for their honoring. Recently, 

veteran games (sports competitions) are gaining in popularity, 

which people with disabilities are involved in (demonstrating 

the unique spirit – character that is an extremely instructive 

way for young people) and just veterans of the war in eastern 

Ukraine, creating conditions for distraction from tragic and 

painful memories. At the offices of civil organizations, 

veterans often create conditions for meaningful recreation – a 

kind of veteran clubs, where there is the opportunity to play 
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different games, to take interesting books, to drink tea and 

coffee, and most importantly, to communicate with the 

warlord's brothers, who understand their state very well, that 

give a possibility to relieve stress bypassing the therapist. 

Moreover, the level of domestic psychiatry in matters of 

rehabilitation of participants in the war in the east remains 

rather malorificant, volunteer organizations are more involved 

in rendering such assistance (example "Mystetskaya Krivyka" 

and others). 

The United States created an extensive system of 

adaptation of veterans, which allocates more than $ 60 

billion annually. In a few years, the United States managed 

to build an effective system of rehabilitation of veterans. In 

February 2013, in the county Herat of Texas State, more 

than 30,000 people came to say goodbye to the national hero 

of America, a military sniper, Mr. Chris Kyle. He 

participated in a military operation in Iraq and became the 

most successful shooter in the history of the US Army. He 

has more than 150 confirmed murders. For Kyle's head in 

Iraq, a reward was set at $ 20,000. But he died after 4 years 

after demobilization. Sniper was shot by another Afghan 

veteran, whom Kyle tried to train at the request of a private 

organization to dispel his depression. It is still unclear what 

was the reason for the murder. According to doctors, Mr. 

Eddie Ruth, who shot him, suffered from PTSD after injuries 

and hostilities. Any event could provoke him to aggression. 

Mr. Kyle became a national hero: a film about his fate, 

which appeared on the screens at the end of 2014, collected 

more than 300 million dollars in rentals and nominated for 

six awards from the American Academy of Cinema [1,4]. 

In the US budget of 2015, 68.3 billion were allocated for 

veterans. Most of the money was used for the medical and 

psychological recovery of people who survived the war. 

Although the US Veterans Association believes that the state 

could do more, as modern soldiers suffer more than their 

counterparts who passed war in Korea or Vietnam. 

According to the association, a person who visited Iraq over 

time begins to complain about 10–14 illnesses, whereas 

those who survived Vietnam applied to doctors with only 

four problems. In addition, the US economy was not able to 

ensure the work of all immediately returned from the army. 

And according to the US Department of Defense, only 57% 

of people who undewent military operations can continue 

normally service. And the matter here is not only in physical 

wounds - most of them are not ready for a new war 

psychologically. But it's very difficult to adapt them to 

peaceful life. Now America is gradually trying to smooth the 

controversy of former soldiers with ordinary life. According 

to Professor Matthew Friedman of the National Center for 

Combating Post-Traumatic Syndrome, veterans are 

absolutely normal people who can still benefit the country's 

economy, but only if to give them work and socialize, and 

not express merely compassion [1,4,6,15]. 

Under the US government program, more than 200 

people in 2015–2016 should receive dentures for limbs, 

guided by thought. Special sensors will attach to the nerve 

endings, and signals from them will go to the mechanical 

parts of the prosthesis. In the United States, a network of 150 

hospitals and 600 clinics across the country was established 

for veterans. At the same time, the government does not 

make voluntary contributions for the treatment of wounded 

soldiers, although civil organizations were collecting 

donations, because the troops fought for the country and they 

have to provide them with everything they need and return 

them to peaceful life [1,4,15]. 

Many US militaries who returned from Afghanistan and 

Iraq are rescued from the PTSD not with assistance of the 

state, but with assistsance of  self-help groups of veterans of 

war which are created in the USA they are a sort of 

psychotherapeutic group, built on the same principle as the 

group "Anonymous alcoholics." There's no need for 

professional psychotherapists. There, people who underwent 

a similar terrible experience of war, are gathering together 

and sharing with each other their pain, experience, and hope. 

They сatch the meaning of each other at once that helps and 

acts, can often protect from suicide, violence, alcohol and 

drugs. Such groups do not require large financial expenses. 

In Ukraine, they should also appear (if not already 

appeared) such groups of psychological self-help veterans of 

the war. It would be nice if they worked at veterans' clubs, 

offices of NGOs of ATO participants. This is a real way of 

salvation and уысфзу for many. Unfortunately, the process 

of psychological rehabilitation of participants in combat 

operations in our country is absent almost entirely, in the 

hospital from PTSD to propose drinking neuroleptics and 

soothing, a large part of society, in principle, perceives 

soldiers returned from the war as sick and tries to shun them 

(known fable about 93% veterans, as if they have a mental 

disorder). Yes, these guys were in the war, but they saw that 

most will never see, almost all are injured, but they are by no 

means sick, do not need to regret them, or be pleasing to 

treat them. They are incredibly strong and have invaluable 

experience. And they can deal with their own experiences 

alone, nobody can do it for them inevitably [8,9]. 

Many trainings for soldiers who return from the war, 

return to peaceful life, are conducted by volunteer non-

governmental organizations. Another distinctive and very 

important and necessary feature – trainings should be 

conducted by veteran fighters themselves. Soldiers with 

soldiers, officers with officers. This program was elaborated 

by the Danish woman Ms. Dietti Marcher, who were 

working with PTSD for 30 years all over the world, in 

Denmark, after a multitude of conflicts, and where 6.5 

million people live therea are several hundreds of thousands 

of combatants, this program gives impressive results: a 

group of veterans who returned to a peaceful life, elaborated 

a program for working with children from dysfunctional 

families, and for three years the level of child and adolescent 

crime in a particular place fell from 60 to 15 percent. And 

this is just one example [9]. Studying and occupying or 

organizing their own business sufficiently influence the post-

traumatic rehabilitation of veterans, which creates conditions 

for high workload and maximum tension with commitment 

to result and success. Many of the current servicemen who 

joined the ranks of the US Army after the tragedy of Sept. 

11, passed Iraq and Afghanistan. It was for the sake of their 

successful reintegration that programs were expanded 

significantly, which allowed the military to feel confident in 

society even after completing the service. The care of the 

reintegration of the military begins from the very beginning 

of their service. One of the key elements of such programs is 

access to higher education, which is expensive in the US. 
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For those who served more than 36 months in regular 

troops since September 2011, the state fully pays for higher 

education. For a shorter term of service, assistance is 

determined proportionally. In some cases, the possibility of 

free education of a veteran can be transferred to his wife, 

husband or children. Separately, during the service, the 

Ministry of Defense pays for military training in a civilian 

college, if it is conducted at its own time. Military service 

is  an opportunity for poor Americans to get a good 

education [1]. 

Most ATO fighters are people who already have 

education, so the real problem is not the need for higher 

education or vocational training, but in the PTSD. Many 

people, who fought, have a desire to drastically change their 

lives instead of returning to the old one. They need 

assisstance in providing new opportunities – this is an 

important part of rehabilitation. In Western practice (in 

particular, the American one), programs that stimulate the 

opening of their own business for veterans or training for it 

are extremely relevant. 

In August 2017, there were about 20.5 million veterans 

in the United States, with almost 75% of veterans serve 

during military conflicts. About 50% of veterans belong to 

the able-bodied population (6.4% of the total working 

population of the country). Therefore, the problem of their 

socio-economic adaptation, in particular through the creation 

and conduct of their own business in the United States, is an 

important issue of returning to civilian life. In this case, 

about 12% of the total number of American veterans already 

have their own business. In addition, 25% of the soldiers 

who served in Iraq and Afghanistan expressed their desire to 

launch their own business [6]. 

Today, in the United States, a number of ministries and 

federal agencies deal with the solution of socio-economic 

problems of veterans. The ministry of veterans of the United 

States cares for the needs of former servicemen, with a 

budget of about $ 180 billion and 380 thousand personnel. 

This state body coordinates its activities with the Ministry of 

Defense and the US Department of Health and Welfare. At 

the same time, in the implementation of separate areas of the 

veterans' support policy, the ministry cooperates with 

specialized federal agencies. Business education initiatives 

are also supported by the US Department of Veterans, which 

pays for the training courses proposed by the Small Business 

Development Center (SBDC) to create business plans, 

support export and import, market analysis assistance, and 

more. Educational opportunities could be used by veterans 

who plan to start their own business, or those veterans who 

already own business. It also foresees the possibility of 

repeating courses at a higher level. Business training 

complements a range of other opportunities for learning and 

employment [6]. 

The continuation of Russian aggression in eastern 

Ukraine leads to a further increase in the number of 

demobilized fighters. Ukraine has already formed a whole 

social caste that needs psychological rehabilitation and 

socio-economic adaptation, which needs to combine efforts 

of authorities, business, the public and ATO veterans 

themselves in order to mobilize limited resources and 

maximize interests of all stakeholders in creating favorable 

conditions for successful return veterans to civilian life. 

Creating your own business by veterans can be an 

effective tool for their adaptation. And the first issue to be 

solved in this direction is the elaboration and formation of 

educational programs by joint efforts of the public, business 

and the state concerning the conduct of entrepreneurial 

activity by ATO veterans [6]. 

It is difficult to assess the significance for psychological 

adaptation of combatants – their honoring and, in particular, 

commemorating the memory of the fallen comrades. In 

1926, the US Congress passed a resolution calling on all US 

states to honor World War I veterans on November 11, and 

on June 1, 1954, this holiday was renamed as Veterans Day 

and from this moment it was dedicated to veterans of all 

wars in the United States. 

Memorial Day is a national day of the US memory, 

which is celebrated annually on the last Monday of May. It 

is dedicated to the memory of US troops killed in all wars 

and armed conflicts which the United States ever 

participated in. On this day, Americans visit cemeteries and 

military memorials; the US flag is down by noon at local 

time. Many Americans consider the Day of Remembrance to 

be the actual beginning of the summer. Traditionally, it is 

accompanied by family events, picnics and sports events. 

The retirement provision of US citizens released from 

active military service is an integral part of the state system 

of social protection of military servicemen and one of the 

main elements of their material incentives and social 

rehabilitation. The American system for providing 

retirement benefits for servicemen is comprehensive and 

includes its own military pension, federal social insurance 

pension and personal allowances for servicemen on 

personalized retirement accounts. According to experts from 

the US Department of Labor, thanks to such a pension 

scheme, the military currently represents the most socially 

protected professional group in the country. 

Military pensioners and their families have the right to 

use free of charge social infrastructure of military bases: 

military hotels and campsites, discount stores, family 

support centers and children's centers, sports complexes and 

golf courses. For the use of privileges it is sufficient to 

present a special "military pensioner's identification card". 

According to American law, military pensioners also 

have significant tax benefits. All payments received by 

pensioners from the Ministry of Veterans are exempted from 

paying income tax. These allowances include assistance for 

education, training, grants, food payments and disability 

pensions. 

In general, the organization of pensions for United States 

citizens released from active military service contributes to 

the high attractiveness and prospects of service in the 

national armed forces and keeping of the most trained 

specialists in them, and also has a beneficial effect on the 

morale and psychological state of the personnel. 

Conclusions. The experience of social rehabilitation of 

military foreign countries experiencing PTSD is important 

and necessary for use in Ukraine, especially as regards the 

support of the state of various forms of providing 

psychological assistance to combatants. These may be 

measures and institutions that are created or carried out by 

state authorities, communal institutions created by local self-

government bodies, institutions of civil organizations and 
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structures created by the participants of the war in the east of 

Ukraine. The following types of post-traumatic assistance 

are the most optimal and effective: participation in veteran 

clubs, psychological self-help groups, launching of own 

business and training, proper attention of the state to 

commemorating the dead heroes and assistance to the 

disabled, families of victims, and social guarantees. The 

state, by all institutions and mechanisms, should facilitate 

the return to peaceful life of those who went to defend it. At 

the same time, considerable attention should be paid to those 

military personel who still want to return to service in the 

Armed Forces – they need to be identified and returned to 

the military, to work in military schools or military vehicles, 

military departments, schools (teachers of military training, 

teachers, educators in military lyceums, etc.). Their 

experience of engaging in hostilities is valuable for the 

defense of the country, for the national patriotic education of 

the youth and the whole nation as a whole. 

Ukrainian military experts who underwent military 

operations already have demand in the labor market in 

European countries as professional instructors, and in 

Ukraine they sometimes find no job. For many countries, the 

aggressive syndrome of the Soviet empire is a real threat, 

and they need experienced specialists who have passed the 

eastern front. The work at social rehabilitation of the military 

and migrants suffering from PTSd should be comprehensive, 

involving all civil society institutions and authorities, but 

under the coordinated influence of state authorities. ATO 

veterans are an active social group that reacts sensitively to 

social injustice, which should also be taken into account in 

state policy and national security measures. 
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Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ АДАТПАЦІЇ І ПОСТРАВМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

У статті розкрито шляхи соціальної реабілітації учасників українсько-російської війни на сході України у розрізі 

вітчизняного та зарубіжного досвіду. Виокремлено найбільш ефективні технології соціальної реабілітації як за 

участі громадського сектору (перш за все волонтерів) так й за участі держави. Запропоновано шляхи модернізації 

державної політики соціальної реабілітації учасників війни на Сході України на основі досвіду США. 

Ключові слова: соціальна реабілітація учасників бойових дій, українсько-російська війна, постравматичний 

стресовий розлад (ПТСР), ветеранські клуби, АТО, волонтери. 
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Постановка проблемы. Стратегия будущего 

развития государства это, в первую очередь, стратегия 

профессиональной подготовки кадров – приобретение 

нужных навыков, усовершенствование имеющихся, 

повышение их управленческой культуры. Краеугольным 

камнем для этого должен быть процесс 

совершенствования всей системы государственного 

управления в Украине. Система государственной 

службы – это основа механизма государства, делает 

данный механизм готовым и пригодным к практической 

реализации задач и функций государства. Государство, 

как особый институт публичной политической власти, 

реализует свои задачи и функции с помощью 

конкретных действий личного состава, находящегося у 

нее на службе. Государственные служащие воплощают 

задачи и функции государства, от них зависит 

эффективность государства. Эффективное функциони-

рование государственных органов возможно при 

условии системной работы по формированию, развитию, 

использованию человеческого потенциала. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Человеческий потенциал, как предмет научного 

исследования выступает в трудах Г.Беккера, Е.Брукинга, 

В. Гейца, А. Гришнова, Г. Гузенко, Б. Данилишина, 

С. Климова, В. Куценко, Э. Либановой и др. Проблемам 

кадровой политики в системе государственного 

управления в странах Европейского Союза и в Украине 

уделяли внимание в своих научных статьях А. Замараев, 
С.Дубенко, Д.Красовский, И.Лопушинский, В.Лукьяненко, 

Г. Мамчур, Т. Мотренко, Д. Нелипа, И. Пресняков, 

К.Проскурякова, А.Оболенский, В.Олуйко, И.Радионова, 

Н. Рымашевская, Н. Томчук, Н. Шаповалова, А. Чухно, 

В. Щетинин. 

Целью нашего исследования является анализ 

системы профессиональной подготовки кадров для 

государственного управления в Украине в контексте 

эффективности использования человеческого потенциала 

и человеческого капитала в системе государственного 

управления.  

Изложение основного материала. Одним из 

основных направлений административной реформы в 

Украине является создание новой системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих, готовых к внедрению 

новшеств и к несению ответственности за принимаемые 

решения. В соответствии с Законом Украины 

«О высшем образовании» [1], подготовка специалистов 

для работы в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления позиционируется как 

последипломное образование. Это специализированное 

совершенствование образования и профессиональной 

подготовки путем углубления, расширения и 

обновления профессиональных знаний, умений и 

навыков или получения новой квалификации на 

основании полученного ранее образовательно-

квалификационного уровня специалиста магистра и 

практического опыта [8]. 

Профессиональное обучение государственных 

служащих осуществляется высшими учебными 

заведениями IV уровня аккредитации, которые 

лицензированы и аккредитованы по направлению 

«Государственное управление». Национальная сеть 

заведений системы профессионального обучения 

включает: Национальную академию государственного 

управления при Президенте Украины, и ее 4 

региональные институты в Днепропетровске, Львове, 

В статье представлено анализ повышения квалификации государственными служащими в 2015–2017 годах 

в Украине. Отмечено что, текучесть кадров в системе государственной службы остается очень высокой. 

Поэтому, формирование человеческого потенциала в системе государственного управления должно быть 
очень эффективной стратегией. Чтоб улучшить использование человеческих ресурсов в системе 

государственного управления в Украине, необходимы  критерии оценки потенциала в области человеческих 

ресурсов. Автор считает, что нужна модель использования человеческих ресурсов в качестве 
интегрированной системы. Предлагается оценивать количественные и качественные характеристики 

соответствия целей и задач правительства в области кадровых ресурсов в системе государственного 
управления. Отмечено, что нужны современные государственные стандарты образования для повышения 

квалификации государственных служащих и должностных лиц местных органов власти. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, человеческий потенциал, профессиональная подготовка, повышение 
квалификации, государственный служащий, должностное лицо местного самоуправления, государственное 

управление, государственная служба. 
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Одессе, Харькове. Детальный отчет о ежегодной 

деятельности, в частности по качественному и 

количественному составу подготовленных специалистов 

и формах подготовки представляется в отчетах [2, с.3-7; 

4;12]. Также, в систему включены другие высшие 

учебные заведения, лицензированные и аккредитованные 

для подготовки магистров по специальностям отрасли 

знаний «Государственное управление». Наиболее 

популярной формой подготовки является заочная форма 

обучения. По государственному заказу – 64% от всех. 

Дневная форма госзаказа – 15%, соответственно дневная 

на контрактной основе – 7,7%, а заочка на контрактной 

основе – 12,5% [12, с.12-15]. 

С целью реализации государственной политики по 

вопросам профессионального обучения государственных 

служащих и должностных лиц местного самоуправления 

Национальное агентство по вопросам государственной 

службы совершает мониторинг предоставления 

образовательных услуг по повышению квалификации 

государственных служащих и должностных лиц 

местного самоуправления. Кроме того, Национальное 

агентство Украины по вопросам государственной 

службы изучает потребности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

государственных служащих и должностных лиц 

местного самоуправления [4]. Проводится работа с 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по мониторингу трудоустройства 

выпускников. То есть, комплексно решается вопрос 

обеспечения органов власти специалистами, которые 

имеют соответствующую профессиональную подготовку, 

способны эффективно реализовывать поставленные 

перед ними задачи. 

Национальное агентство по вопросам государственной 

службы в пределах полномочий, определенных 

правительственными постановлениями, координирует 

организацию профессионального обучения государствен-

ных служащих и должностных лиц местного 

самоуправления [8;9;10]. В систему подготовки входят 

учебные заведения, выполняющие образовательно-

профессиональные программы подготовки, перепод-

готовки и профессиональные программы повышения 

квалификации государственных служащих и 

должностных лиц местного самоуправления, программы 

специализаций по направлению "Государственное 

управление", и органы, осуществляющие управление 

подготовкой, переподготовкой и повышением 

квалификации государственных служащих и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Как действует система подготовки кадров, покажем 

на примере практики доступных отчетов за три 

последние года (2015–2017 гг.) [2;4]. По результатам 

обобщения отчетной информации региональных 

институтов государственного управления Национальной 

академии государственного управления при Президенте 

Украины, о повышении квалификации государственных 

служащих и должностных лиц местного самоуправления 

в 2015 году были определены высшие учебные 

заведения для подготовки по государственному заказу 

285 магистров по специальности «Государственное 

управление». Из них 40 человек – на дневной форме 

обучения, 245 человек – по заочной форме обучения. 

Магистров по специальности «Государственная служба» 

1015. Из них 60 человек – на дневной форме обучения, 

955 человек – по заочной форме обучения. А также 

определено 13 учебных заведений для повышения 

квалификации 19712 государственных служащих и 

должностных лиц местного самоуправления по 

вопросам предотвращения и противодействия 

коррупции [12, с.3].  
Одной из сверхвлажных особенностей профессиональной 

деятельности государственных служащих является ее 

направленность на подготовку, принятие и реализацию 

управленческих решений. В 2015 году в магистратуры 

вузов Украины на обучение по специальности 

«Государственная служба» зачислено 1015 человек [2]. 

Из них 768 или 75% – это государственные служащие 

(264 человека или 34% занимают руководящие 

должности). Должностных лиц органов местного 

самоуправления – 247 человек (73 человека или 30% 

занимают руководящие должности). Большинство 

поступающих – это более 90%, направлены на обучение 

местными органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления [12, с.3-5].  

Отчет о повышении квалификации показывает 

следующие тенденции. По категориям должностей 

больше всего заинтересованность в профессиональной 

подготовке проявляют государственные служащие и 

должностные лица органов местного самоуправления, 

занимающие в 2015 году VI категорию должностей. 

Такая тенденция наблюдается равномерно как по 

дневной, так и заочной формам обучения. А по 

возрастному признаку большинство зачисленных – это 

лица в возрасте до 35 лет, что составляет 65% (661 из 

1015 человек), причем на дневную форму обучения 

такой процент значительно выше – 80% (48 из 60 

человек), на заочную форму обучения почти 36% (342 из 

955 человек). И по гендерному признаку – более всего из 

зачисленных составляют женщины – 72% (732 из 1015 

человек). Следует отметить, что доля слушателей по 

гендерному признаку на дневную и заочную формы 

обучения практически совпадают – 70 и 72 % [12, с.5-6].  
Мониторинг повышения квалификации государственных 

служащих и должностных лиц местного самоуправления 

показал, что в течение 2015 года в высших учебных 

заведениях и заведениях последипломного образования 

прошли обучение 3205 человек [2]. Конечно, по 

сравнению с 2014 годом количество государственных 

служащих и должностных лиц местного самоуправления, 

прошедших повышение квалификации в центрах 

подготовки и повышения квалификации значительно 

уменьшилось, что обусловлено сокращением численности 

работников государственных органов исполнительной 

власти и изменением в структуре системы органов 

исполнительной власти. Но, в 2016–2017 годах, как мы 

видим из официальных источников, уже совсем другие 

количественные показатели [4]. По всем существующим 

программам за счет всевозможных источников (гранты, 

финансирование из государственного бюджета и 

местных бюджетов, другие источники) повысили 
квалификацию 124658 человек, получив соответствующие 
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сертификаты. Некоторые данные приведены из таблиц 

сводного отчета НАДС по предоставлению 

образовательных услуг по повышению квалификации 

государственных служащих и должностных лиц 

местного самоуправления за средства местных 

бюджетов, средств международной технической помощи 

(грантов), другие поступления, не запрещенные 

законодательством в 2016–2017 годах показывают 

структуру категорий служащих и структуру содержания 

по программам. 

Таблица 1  

Повышение квалификации государственными служащими  

и должностными лицами местного самоуправления в 2016-17 годах [4]. 

Категории – государственные служащие, 

должностные лица местного 

самоуправления 

Показатели 

Государственные служащие Должностные лица 

местного 

самоуправления Местные органы власти Центральных органов власти 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Количество лиц, повысили квалификацию за счет местных бюджетов 

всего 28845 29601 3881 3478 28927 29926 

государственные служащие 

категория А 2 12         

категория Б 6726 10063 746 684     

категория В 13334 19526 1902 2434     

должностные лица местного самоуправления 

III категория 70   2   94 124 

IV категория 197   35 66 6709 5611 

V категория 1202   237 145 7844 6605 

VI категория 4152   588 90 6104 8153 

VII категория 3162   371 59 8176 9433 
 

Человеческий потенциал является одним ключевых 

факторов эффективности системы государственного 

управления и отличается конкретными и качественными 

характеристиками [3, с.25]. Необходимая численность 

человеческого ресурса в системе государственного 

управления отличается определенными качественными 

показателями (квалификационной и профессиональной 

структурой) и является необходимым ресурсом, без 

которого невозможно не только развитие государства, 

но и его нормальное функционирование. В начале 

2016 года количество государственных служащих в 

Украине составляло около 250 тыс. Текучесть кадров до 

сих пор колеблется в пределах 20–25% в год. До 40 % 

государственных служащих получают заработную плату 

на уровне минимальной. Соответственно, чем больше 

степень обеспеченности человеческим потенциалом 

системы государственного управления, тем больше 

потенциальная способность государства к стабильности 

государства, обеспечения сталого развития общества и 

национальной экономики к росту. 

Государственная служба является ключевым 

институтом в системе государственного управления, 

поэтому от ее эффективности зависит успех реформ во 

всех сферах общественной жизни. Но пока отсутствует 

надлежащая оценка деятельности государственных 

служащих на основании их профессиональной 

компетентности. Существующая на сегодня в Украине 

государственная служба в значительной степени 

подвергается политическим влияниям. Несовершенной 

является система управления персоналом в органах 

государственной власти. Эти и другие факторы не 

способствуют качественной и профессиональной работе 

государственного аппарата. 

Реалии выдвигают новые требования к качеству 

образования, в частности к универсальности подготовки 

государственных служащих, повышения их 

управленческой культуры, адаптации к социальным 

условиям, личностной ориентированности учебного 

процесса, его информатизации, определяющей важности 

образования в обеспечении развития государственной 

службы [3, с.26]. Как пример, показательным есть то, 

что в течение 2016–2017 годов для проведения обучения 

государственных служащих и должностных лиц 

местного самоуправления были привлечены более 3000 

научно-педагогических работников (с научной степенью 

и званием), а также, специалисты структурных 

подразделений министерств, других центральных и 

местных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, а также иностранные 

специалисты и эксперты по различным вопросам [4]. 

Проанализировав информацию о содержании программ 

постоянно действующих и тематических краткосрочных 

семинаров для государственных служащих и 

должностных лиц местного самоуправления в период 

2015–2017 годов, можем отметить некоторые 

содержательные отличия. В 2015 году эти программы 

включали в основном такие вопросы, как социальная 

политика, местное развитие, информатизация органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, инновационная и инвестиционная 

деятельность, предотвращение и противодействие 

коррупции, привлечение молодежи на государственную 

службу, вопросы европейской интеграции и 

евроатлантического сотрудничества, доступа к 

публичной информации, делового украинского языка, 

гендерной политики, внедрение нового законодательства 

о государственной службе [2]. В 2017 году среди 

наиболее актуальных тем уже были немного иные. Это, 

прежде всего, вопросы формирования и исполнения 

местных бюджетов, осуществление контроля за 
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соблюдением требований бюджетного законодательства, 

формирование местного самоуправления и террито-

риальной организации власти. А также, вопросы 

децентрализации финансовой системы, укрепления 

материальной и финансовой системы. Стратегия 

реформирования государственной службы и службы 

в    органах местного самоуправления. Развитие 

государственной языковой политики, подготовка 

администраторов центров предоставления администра-

тивных услуг, детенизация доходов и отношений в 

сфере занятости населения. Обеспечение равных прав и 

возможностей женщин, противодействие торговле 

людьми [4]. 

Таблица 2  

Количество государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления  

повысивших квалификацию в 2016-17 годах по программам [4]. 

Программы / показатели 

Государственные служащие Должностные лица 

местного самоуправления Местные органы власти Центральных органов власти 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Всего 31887 29943 4161 3478 28405 29281 

Профессиональные программы 2362 2788 280 524 4241 3147 

Постоянные семинары 6068 4915 500 409 5467 5758 

Краткосрочные семинары 17523 16324 2862 2187 15302 14257 

Тренинги 4312 2750 495 231 3077 4643 

Стажировки 41 29     1   

Форум   118         

Учебные курсы 667 1060   90 294 434 

Вебинары 103 1385   21 23 1042 

Конкурс «Лучший государственный 

служащий» 
811 574 24 16     

 

Повышение квалификации государственных 

служащих и должностных лиц местного самоуправления 

осуществлялось за средства местных бюджетов, средства 

международной технической помощи (грантов), а также 

за счет других поступлений, не запрещенных 

законодательством. Учитывая количественные показатели 

2016–2017 годов по мероприятиям повышение 

квалификации, заметим, что в 2016 году учреждениями 

последипломного образования было освоено 23058147 

гривен на обучение работников центральных и местных 

органов власти и органов местного самоуправления, а в 

2017 году финансирование на обучение еще увеличилось 

на 42% до 32745920 гривен. Чтобы иметь возможность 

проанализировать структуру расходов, воспользуемся 

данными сводных отчетов [4] и отобразим их в 

следующей таблице. 

Таблица 3 

Структура расходов по источникам и объемам 

финансирования повышения квалификации работников 

центральных и местных органов власти и органов 

местного самоуправления в 2016-17 годах [4]. 

Источники и объемы финансирования повышения 

квалификации в учреждениях последипломного 

образования (грн.) 

Год 2016 2017 

Всего 24 040 681,08 32 745 920,15 

Местный бюджет 23 058 147,35 29 851 256,58 

Гранты 531 671,47 2 370 006,21 

Другие источники 450 862,26 524 657,36 

Кроме того, стоит отметить, что важную роль в 

формировании человеческого потенциала в системе 

государственного управления играет возможность 

совершенствования знаний и навыков владения 

иностранным языком. Владение английским языком для 

современного государственного служащего является не 

роскошью, а требованием времени. По данным 

Национального агентства по вопросам государственной 

службы, в 2017 г. подписан Меморандум о 

сотрудничестве с Ассоциацией инновационного и 

цифрового образования по обучению государственных 

служащих всех уровней английскому языку согласно 

стандартам Европейского Союза (Социальный проект 

изучения иностранных языков «Lingva.Skills»). Уже 

больше 30 тыс. государственных служащих и 

представителей органов местного самоуправления со 

всех областей Украины проходят обучение английскому 

языку, что составляет больше 10% от всех служащих.  

Как замечают некоторые исследователи, потребность 

в эффективном воздействии государства на динамично 

развивающиеся современные сверхсложные процессы и 

явления обусловливает значимость и интерес со стороны 

общества и его структур к результативности и 

эффективности государственного управления [6, с.38]. 

Все более актуальными применительно к 

государственному управлению становятся такие 

характеристики, как «производительность», «результатив-

ность», «качество», «эффективность». Вопросы 

управления развитием персонала, вопросы повышения 

квалификации  –  это важный элемент стратегии 

формирования человеческого потенциала в системе 

государственного управления.  

Выводы. Важной составляющей профессионализации 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления является организация и обеспечение 

целевой подготовки специалистов, как элемент 

стратегии формирования человеческого потенциала в 

системе государственного управления. Чтобы повысить 

эффективность использования человеческого потенциала 

в системе государственного управления в Украине в 

процессе разработки методов управления кадровым 

потенциалом первоочередными являются следующие 

задачи: во-первых, принятие четких и приемлемых для 
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практических целей критериев оценки кадрового 

потенциала; во-вторых, разработка оптимальной модели 

использования кадрового потенциала как целостной 

системы; в-третьих, оценка влияния составных частей 

кадрового потенциала на показатели управленческой и 
производственной деятельности, в-четвертых, достижения 

соответствия количественных и качественных 

характеристик кадрового потенциала целям и задачам 

государственного управления. С целью обеспечения 

реализации Законов Украины «О государственной 

службе», «О службе в органах местного самоуправления» 

в контексте создания условий для развития 

профессиональных компетенций государственных 

служащих следует усилить работу по разработке 

нормативно-правовых актов и проведению мероприятий 

по дальнейшему реформированию системы профессио-

нального обучения государственных служащих.  
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Постановка проблеми. Характерні ознаки ХХI ст., а 

саме: глобальна інформатизація, інтернаціоналізація, 

інтеграція, міжкультурна комунікація, створення 

мережевого суспільства – об’єктивно впливають на 

освітню, наукову, мистецьку, інноваційну діяльність 

закладів вищої освіти (далі – ЗВО), які є носіями 

інтелекту, знань, культури, духовності. Виконуючи 

почесну місію у розвитку держави, – підготовку 

«конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку 

країни» [1], заклади вищої освіти є складовою частиною 

сучасної культури, оскільки володіють найбільш 

високоосвіченими і мобільними людськими ресурсами. 

У зв’язку з інтеграцією національної системи вищої 

освіти у загальноєвропейський науковий та освітній 

простір, особливої актуальності у наш час набуває 

питання академічної доброчесності, професійної 

культури в академічному середовищі, тобто дотримання 

учасниками освітнього процесу етичних норм, 

моральних цінностей, визнаних академічною 

спільнотою. 

На Міжнародній конференції у Бухаресті 2004 року 

учасниками було заявлено, що «Болонський процес 

приведе до далекосяжних змін у структурі (а в 

довгостроковій перспективі – в культурі) європейської 

вищої освіти. Університети не можуть вважатися 

вільними від цінностей і етичних норм, які життєво 

важливі для академічного, культурного і політичного 

розвитку співробітників і студентів й також впливають 

на моральне обличчя суспільства в цілому. Університети 

повинні всіляко сприяти утвердженню найвищих 

моральних норм і прикласти всіх зусиль для досягнення 

етичних стандартів найвищого гатунку. Етичні норми 

повинні пропагуватися не лише на словах. Вкрай 

важливо реалізувати їх на практиці в усіх аспектах 

роботи університетів, не лише у викладацькій діяльності 

та науковій, але й у внутрішньому управлінні та в 

контактах із зовнішніми учасниками» [2].  

Працівники закладів вищої освіти, виступаючи 

творцями інтелектуальних, культурних, естетичних, 

духовних цінностей країни, «сіючи добре, розумне, 

вічне», мали б дотримуватись високих етичних 

стандартів професійної культури, а тому здається 

дивним питання академічної чесності, відповідальності, 

порядності в академічному середовищі. Адже, за 

словами Г. Сагач, людину майбутнього зможе виховати 

лише педагог – одухотворений інтелігент, вчитель-

інтелектуал, златоуст, «… який зберіг власну душу 

чистою, любляче серце не втомленим, вуста неложними, 

розум осяяний благодаттю істини, золоте слово добра й 

правди окриленим через власну життєтворчість, 

індивідуальність мікрокосмосу в макрокосмосі «планети 

людей» [3, с.171].  

Проте дефіцит культури у суспільстві, кризові 

політичні та економічні процеси призводять до 

порушення етичних норм, професійного етосу, 

морального зубожіння, деградації особистості, а в 

соціумі – до «подвійної» моралі як в суспільстві, так і в 

академічному середовищі зокрема.  

Негативні явища, розрив між задекларованими 

етичними цінностями, принципами та практикою їх 

втілення в університетське життя, «системні деформації 

у просторі університетської культури» сприяють 

породженню корупції в академічному середовищі, «яку 

в широкому значенні цього слова можна трактувати як 

виродження і деградацію світогляду, стосунків та 

взаємодії у середовищі університетської адміністрації, 

викладачів і студентів. Наслідком корупції в 

університетах стає не тільки падіння якості освіти та 

рівня наукових досліджень, а й формування своєрідної 

університетської антикультури, яка інструменталізує 

особу викладача і студента, не даючи скластися культурі 

довіри, поваги, відповідальності, якості та взаємної 

співпраці» [4, с.39]. 

Академічна нечеснісність, як зазначає В. Сацик, 

«великою мірою нівелює саму цінність освіти, сприяє 

фасильфікації вищої школи й тим самим зменшує її 

внесок у суспільно-економічний розвиток. …універ-

ситетська освіта без дотримання етичних принципів 

залишатиметься не більше, як напівдиким освітнім 

полем, де панують невігластво, обман, корупція…» [5]. 

Етичні проблеми науки й освіти мають багато 

аспектів дослідження. Оскільки академічна 

доброчесність є складовою частиною внутрішньої 

системи забезпечення якості вищої освіти, то у наукових 

працях вітчизняних вчених: Т. Фінікова, А. Артюхова, 

В. Лугового, О. Слюсаренко, Ж. Таланової, В. Астахової, 

В. Сацика, О. Семеног  –  значна увага приділена 

У статті розглядається питання академічної доброчесності в академічному середовищі закладів вищої 

освіти через призму соціально-економічних змін та реформ в системі вищої освіти в Україні. Досліджується 

використання досвіду міжнародної академічної спільноти для формування нормативної бази закладів вищої 

освіти: кодексів, положень, правил, пам’яток, декларацій з академічної доброчесності. 

Ключові слова: академічна доброчесність, академічне середовище, заклади вищої освіти, професійна 

культура, кодекс академічної доброчесності, міжнародна академічна спільнота. 
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питанню академічної доброчесності як основі сталого 

розвитку університету, як інструменту забезпечення 

якості вищої освіти, фундаменту формування сучасного 

конкурентоспроможного фахівця.  

Питання педагогічної етики, етичних стандартів вищої 

освіти є предметом досліджень Г. Хорунжого, М. Рогожи, 

П. Артьомова, Г. Товканець, Г. Васяновича, В. Андреєва, 

І. Дегтярьова. Ціннісно-етичний аспект академічної 

доброчесності як прояв професійної культури в 

академічному середовищі розглянуто в працях вчених: 

І. Зязюна, В. Кременя, І. Беха, С. Рика, О. Єрохіної, 

Т. Добка, В. Турчиновського, С. Гончаренка та ін. 

Незважаючи на значну кількість наукових 

досліджень з актуальних питань академічної культури, 

етичних відносин в академічному середовищі, 

подальшого аналізу потребують проблеми академічної 

етики, академічної доброчесності у науковому, 

освітньому середовищі закладів вищої освіти, 

враховуючи соціально-економічні зміни в Україні та 

євроінтеграційні процеси в освітньому просторі. 

Мета роботи – дослідити чинники впливу на 

формування академічної доброчесності в академічному 

середовищі закладів вищої освіти України, зокрема 

реформування в системі вищої освіти та вивчення 

досвіду міжнародної академічної спільноти. 

Виклад основного матеріалу. На одному з 

телеканалів 21 січня 2018 року транслювалася передача 

про можливі контакти інопланетян із землянами. Один з 

наукових експертів зауважив, що ми, жителі Землі, ще 

не досягли того рівня духовної культури, моральності, 

щоб з нами захотіли сконтактувати більш розвинені 

інтелекти. Цю думку вчений аргументував твердженням: 

«Якби запитали у землян, що хотіли б попросити в 

інопланетян, то вони побажали б різні матеріальні речі, 

може хтось попросив би здоров’я, але ніхто не попросив 

би моралі».  

Сьогодні на життя суспільства впливає контрастна 

зміна векторів духовно-морального самовизначення. 

«Причина цього – в новому сенсі буття людини по 

відношенню до традиційних цінностей… Нова епоха, 

нова людина, нова мораль, нові цінності нової – 

економічної – цивілізації потребують нових підходів та 

осмислення в таких важливих складових суспільства, як 

духовність, культура та освіта» [6].  

Нова економічна цивілізація трансформує заклади 

вищої освіти у суб’єкти ринку і в умовах ризиків, 

конкуренції вимагає від суб’єктів господарювання, 

тобто суб’єктів освітньої діяльності, максимальне 

задоволення потреб споживачів шляхом надання їм 

якісної освітньої послуги. Згідно із Законом України 

«Про освіту» освітня послуга  –  це «комплекс 

визначених законодавством, освітньою програмою 

та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що 

мають визначену вартість та спрямовані на досягнення 

здобувачем освіти очікуваних результатів навчання» 

[7]. І якщо раніше освіта розглядалась в моральному 

вимірі як право кожного громадянина, то тепер 

змістивсь акцент в економічну площину, освітня 

послуга комерціалізувалась, освіта стає предметом 

купівлі-продажу, а ЗВО виступають як суб’єкти ринку з 

надання освітніх послуг. 

«Ринкова економіка – за словами В. Кременя – 

основний сенс сучасного прогресу, що відсуває звичні 

духовно-культурні цінності на другий план» [6]. Таким 

чином, функціонуючи за законами ринку, враховуючи 

тенденції розвитку ринкового освітнього середовища, 

сприймаючи виклики бізнес-процесів, заклади вищої 

освіти адаптуються до нових соціально-економічних 

змін: «створюються нові провайдери освітніх послуг, 

відкриті університети, віртуальні, корпоративні 

навчальні структури. Поряд з цим зростає недовіра до 

різного роду педагогічних авторитетів, технологій, 

тестувань, екзаменів, конкурсів. Недовіру посилюють 

нехтування загальнолюдськими цінностями, надання 

переваг матеріальним і формальним показникам 

розвитку людини, обмеження культурно-освітньої 

компетентності працівника рамками обраної 

професійної діяльності та складність сучасного 

наукового знання…» [8, с.8]. І хоча освітньо-педагогічна 

сфера, реагуючи на суспільну потребу, намагається 

адаптуватися до мінливого ринку праці, проте, як 

зазначає С. Рик, працівники освіти втрачають авторитет, 

довіру і повагу в суспільстві.  

В умовах загострення конкурентної боротьби на 

ринку освітніх послуг, входження освітнього 

середовища у економічну сферу ускладнюється 

культивування в академічному середовищі високих 

етичних стандартів академічної культури, оскільки 

відбувається протистояння понять «освіта як товар» і 

«освіта як етос». 

Гостро, актуально постає це питання у закладах 

вищої освіти, які готують майбутніх фахівців, 

професіоналів, майбутню духовну еліту і разом з тим 

виступають центрами знань, наукових досліджень у 

соціальному, культурному, політичному, економічному, 

інноваційному розвитку. Університет є «особливим 

просторово-тимчасовим освітнім континуумом… місія 

університету може розглядатися як сукупність уявлень 

про основоположні цінності, цілі та простір розвитку 

університету, про те, що він несе, виробляє зовні, навіщо 

він потрібен суспільству, державі, людям» [9].  

В ціннісно-смисловому вимірі, розглядаючи місію 

закладів вищої освіти, І. Сафонова наголошує, що освіта 

«як споконвічний провідник цінностей суспільства 

повинна бути не лише релевантною культурі сучасної 

цивілізації, але й має носити випереджувальний, 

прогностичний характер та бути орієнтованою на 

цілісну та різну людину, яка живе в цілісному і 

різноманітному світі культури» [10, с.124]. 

Академічна культура закладу вищої освіти через його 

місію, кодекс академічної поведінки повинна сприяти 

поширенню цінностей, норм для «утвердження етосу, 

заснованого на принципах поваги гідності та фізичної і 

психічної недоторканності людей, навчання протягом 

усього життя, розвитку знання і підвищення якості, 

залучення в освіту, участі в демократичному процесі, 

активної громадянської позиції рівності» [2]. 

Заклади вищої освіти, прагнучи міжнародного 

визнання й співробітництва, стають перед вирішенням 

питання про дотримання етичних стандартів професійної 

діяльності, процедури етичного регулювання у 

вітчизняному академічному середовищі. Особливої 
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актуальності це питання набуває у контексті 

глобалізаційних процесів, які характеризуються 

інтернаціоналізацією, лібералізацією, універсалізацією, 

вестернізацією, що призводять до плюралізму думок, 

демократизації, продуктивного діалогу культур, науки, 

освіти. 

Глобалізаційні парадигми впливають на комуніка-

тивний освітній простір інформаційного суспільства як 

позитивно, формуючи інтелектуальне підгрунтя для 

взаєморозуміння, міжкультурної комунікації, співпраці, 

академічної мобільності, так і негативно: вільний доступ 

до освітнього інформаційного поля дає можливість 

скористатися чужим інтелектуальним продуктом. І як 

наслідок – це перекручення та привласнення інформації, 

різного роду маніпуляції, фабрикації, тобто породження 

академічної нечесності. Інформаційний феномен плагіату 

згубно впливає на якість освіти, академічну культуру в 

цілому та її носіїв: працівників закладів вищої освіти та 

здобувачів. 

Для запобігання та виявлення академічного плагіату, 

фальсифікації, списування та інших проявів академічної 

недоброчесності у закладах вищої освіти створюється 

система внутрішнього забезпечення якості, яка 

передбачає функціонування інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом; 

забезпечення публічності інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації на 

офіційному веб-сайті ЗВО. 

Прозорість, відкритість, публічність інформації про 

діяльність закладів вищої освіти позитивно впливає на 

систему якості вищої освіти. Наприклад, у Київському 

національному університеті технологій та дизайну з 

метою ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях здобувачів 

вищої освіти використовується електронна програма 

«Антиплагіат». Для оцінки ефективності роботи 

науково-педагогічних працівників розроблено електронну 

систему рейтингового оцінювання їх діяльності за 

результатами роботи у звітному році. Для забезпечення 

прозорості і об’єктивності оцінювання успішності 

студентів розроблено і впроваджено в роботу 

автоматизовану систему обліку навчальної роботи 

здобувачів вищої освіти – «Електронний журнал» [11]. 

Функціонують також й інші інформаційні підсистеми 

«Модульне середовище освітнього процесу», 

«Електронний університет», «Деканат» тощо.  

Реалії сучасної освіти посилюють важливість 

використання інформаційно-освітнього середовища, яке 

сприяє активізації комунікаційних процесів між 

науковими, науково-педагогічними, педагогічними 

працівниками, здобувачами вищої освіти. Доступність 

електронних ресурсів та їх використання в академічному 

середовищі загострюють морально-етичні питання 

доброчесності, порядності й академічної відповідаль-

ності всіх учасників освітнього процесу за академічний 

плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

У сучасному академічному світі, у контексті викликів 

часу, які характеризують освітньо-науковий простір, у 

закладах вищої освіти України розробляються кодекси 

професійної етики, положення академічної доброчесності, 

пам’ятки, декларації академічної доброчесності, які 

регулюють застосування загальних засад і правил 

наукової етики, встановлюють моральні принципи і 

загальні етичні норми у відносинах між представниками 

університетської спільноти (учасниками освітнього 

процесу та стейкхолдерами). 

Великий досвід у розробці кодексів честі мають 

університети США, які ще в 1992 році створили 

національну організацію, що займалась питанням 

академічної культури, професійної етики. У 2010 році її 

було «офіційно перейменовано у Міжнародний центр 

академічної чесності, що стало свідоцтвом 

міжнародного впливу... До 2014 року число членів цього 

об’єднання збільшилася до майже 250 установ і близько 

1500 представників, розташованих в 21 країні на всіх 

континентах. Основним інструментарієм, який 

використовує Центр, є проведення щорічних 

міжнародних конференцій, організація дослідницьких 

проектів, розробка керівництв та рекомендацій для 

аналізу, оцінювання та побудови ефективних стратегій 

запровадження академічної доброчесності в освітню 

практику» [12, с.28].  

В лютому 2016 року за підтримки Посольства 

Сполучених Штатів в Україні стартував проект 

«Сприяння академічній доброчесності в Україні», який 

розрахований на 4 роки для студентів, що навчаються на 

першому (бакалаврському) рівні. Американські Ради з 

міжнародної освіти спільно з Міністерством освіти та 

науки України почали реалізовувати проект в 10-ти 

закладах вищої освіти: Донецькому національному 

університеті, Луцькому державному технічному 

університеті, Тернопільському державному медичному 

університеті, Тернопільському національному 

економічному університеті, Інституті міжнародних 

відносин Національного університету імені Тараса 

Шевченка, Сумському державному університеті, 

Харківському національному університеті імені 

Каразіна, Запорізькому національному університеті, 

Одеському національному університет імені Мечникова, 

Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.  

Як зазначав на прес-конференції менеджер проекту 

Т. Тимочко, передбачається робота у кількох напрямках: 

інформування здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічний склад закладів вищої освіти про те, що таке 

«академічна доброчесність»; створення навчальних 

програм та проведення тренінгів для студентів з 

академічного письма; створення мотиваційних програм 

для науково-педагогічних працівників та проведення 

тренінгів для адміністрації закладів вищої освіти щодо 

удосконалення навчальних програм, а також залучення 

представників іноземних закладів освіти для обміну 

досвідом щодо дотримання академічної доброчес-

ності [13].  

За визначенням американських колег, академічна 

доброчесність – це «відданість таким п’яти фунда-

ментальним цінностям, як: чесність, довіра, 

справедливість, повага, відповідальність, а також відвага 

відстоювати ці цінності та боротися за них. Окреслення 

цінностей є стартовим елементом, який має бути 

доповнений розвиненим інструментарієм їх 

культивування, стратегіями виховання, заохочення 
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дотримання та санкцій за їх порушення у повсякденній 

практиці» [14, с.199]. 

Морально-етичні цінності академічної культури були 

сформульовані також у 2004 році в Бухарестській 

Декларації етичних цінностей і принципів вищої освіти в 

Європі: «ключовими цінностями академічної спільноти є 

чесність, довіра, прямота, повага, відповідальність і 

підзвітність. Ці цінності життєво необхідні для 

забезпечення ефективності і якості викладання і 

дослідницької діяльності… Інтелектуальна свобода та 

соціальна відповідальність – ключові цінності науково-

дослідницької діяльності, які необхідно поважати і 

пропагувати. У властивих XXI століття більш відкритих 

системах навчання і виробництва знань ці цінності 

повинні не конфліктувати, а підсилювати одна одну» [2]. 

Міжнародна академічна європейська спільнота, 

усвідомлюючи важливість даного питання, у 2012 році 

схвалила Міжнародною Асоціацією університетів та 

Magna Charta Observatory «Керівництво для 

інституційних Кодексів етики в галузі вищої освіти». У 

рішенні Постійної конференції Міністрів освіти Ради 

Європи з управління та якості освіти у 2013 році було 

записано про необхідність створення Пан-Європейської 

платформи з питань етики, прозорості та чесності в 

галузі освіти. Робоча група із створення Пан-

Європейської платформи з питань етики, прозорості та 

чесності в галузі освіти підготувала проекти документів: 

«Основні визначення», «Етичні принципи», «Етична 

поведінка всіх учасників освітнього процесу», які були 

схвалені у жовтні 2015 року під час підготовки до 

Сьомого Празького Форуму. На відкритті Форуму 

виступила Генеральний директор з питань демократії 

Ради Європи С. Самарджич-Маркович, яка констатувала: 

«Корупція в освіті спотворює і руйнує фундаментальні 

цінності наших демократій… Якщо ми не будемо 

боротися з корупцією в сфері освіти, ми станемо навчати 

дітей, що ті, хто отримує більше, є тими, хто знає, як 

можна порушувати правила і стандарти наших 

суспільств» [12, с.17-19].  

Майже кожний європейський заклад освіти має свій 

Етичний кодекс, визначальними принципами якого є 

«відповідальність, конкурентоздатність, служіння 

суспільству, етична поведінка, повага до закону, 

підтримка міжнародного співробітництва, повага до 

навколишнього середовища» [15, с.221]. 

У 2016 році Україна долучилася до роботи Пан-

Європейської платформи з питань етики, прозорості та 

чесності в галузі освіти. У Законі України «Про освіту» 

визначено поняття «академічної доброчесності» як 

сукупності «етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень» [7].  

Нормативно-правовим інструментарієм для 

запобігання академічної недоброчесності у сфері освіти 

є законодавство України про вищу освіту, яке базується 

на Конституції України і складається із законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про авторське право і 

суміжні права», «Про видавничу справу», «Про 

запобігання корупції» та ін.  

Питання академічної доброчесності, верховенства 

моралі, дотримання етичних норм є центральним в 

«Етичному кодексі вченого України», який був 

схвалений Постановою загальних зборів Національної 

академії наук України від 15.04.2009 р. № 2 та 

опублікований у Бюлетні ВАК України у 2011 р., № 11. 
Документ регулює відносини науковців між собою та із 

суспільством, встановлює основні засади для оцінки 

вченими власної роботи та діяльності колег з моральної 

точки зору. Викладені у ньому принципи є основою 

етичного виховання молодих науковців. Основним 

завданням «Етичного кодексу вченого України» є 

надання пріоритету моральним вимірам науки та 

соціальній відповідальності співтовариства вчених і 

кожного науковця зокрема. 

На сучасному етапі більшість закладів вищої освіти 

України розробили й прийняли документи з академічної 

доброчесності. У них задекларовані високі стандарти 

професійної етики, моральні цінності, етичні принципи, 

яких мають дотримуватись у академічному середовищі 

всі учасники освітнього процесу. Ось незначний перелік 

документів з академічної доброчесності, розміщених на 

офіційних веб-сайтах: «Кодекс академічної доброчесності 

в Національній академії державного управління при 

Президентові України», «Кодекс академічної 

доброчесності Київського національного університету 

технологій та дизайну», «Кодекс академічної 

доброчесності Запорізького національного університету», 

«Кодекс академічної доброчесності Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв», «Кодекс 

академічної доброчесності Житомирського державного 

університету імені Івана Франка», «Положення про 

академічну доброчесність в Ужгородському 

національному університеті», «Положення про 

дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти 

Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського», «Декларація про 

академічну доброчесність науково-педагогічного, 

наукового, педагогічного працівника Київського 

університету імені Бориса Грінченка», «Декларація про 

академічну доброчесність студента, аспіранта, докторанта 

Київського університету імені Бориса Грінченка» та інші. 

Провідною метою кодексів, положень, декларацій 

академічної доброчесності закладів вищої освіти є: 

формування високої академічної культури, носіями якої 

є наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники 

та здобувачі вищої освіти; утвердження етичних 

цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності; 

підвищення іміджу закладу вищої освіти; запобігання 

порушенням академічної доброчесності. 

З метою запровадження академічної доброчесності в 

освітню практику заклади вищої освіти проводять 

конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів, 

беруть часть у дослідницьких проектах, круглих столах з 

обговорення етичних питань; посилюють складову 

дисциплін гуманітарного циклу за рахунок вільного 

вибору студентами освітнього компоненту в 

навчальному процесі; практикують проведення 
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семінарів, практичних занять, диспутів, дискусій, бесід 

та ін. на морально-етичну тематику.  

Для інформування освітньої спільноти, а також 

широкого суспільного загалу щодо поняття «академічної 

доброчесності» та попередження й протидії корупції в 

академічному середовищі вже 2-ий рік поспіль 

Американські Ради з міжнародної освіти в рамках 

Проекту SAIUP та Проекту SAISS за підтримки 

Посольства США в Україні та у партнерстві із 

Міністерством освіти і науки України, а також за 

підтримки інших Проектів організовують та проводять 

Відкритий всеукраїнський студентсько-учнівський 

конкурс соціальних відеопроектів «Чесність починається 

з тебе». Важливо, щоб кожен учасник освітнього 

процесу відчув відповідальність за свої дії, вчинки, 

свідомо ставився до навчання та викладання, 

дотримуючись моральних принципів та формуючи 

активну громадянську позицію. 

Впровадження академічної доброчесності в 

академічне середовище – це довготривалий і складний 

процес. Порядність, чесність, дотримання морально-

етичних цінностей повинні стати нормою життя для всіх 

учасників освітнього процесу. Як слушно зауважують Т. 

Добко та В. Турчиновський: «Академічна культура не 

може бути перенесена чи запозичена. Як правило, вона 

вистраждана ціною спроб і помилок, ціною постійної 

комунікації та саморефлексії університетської спільноти 

над собою і своїм проектом. Вона не є раз і назавжди 

сформованою і сталою, а потребує постійного оновлення 

і підживлення» [4, с.49].  

Висновок. З огляду на євроінтеграційну стратегію 

розвитку нашої держави і входження України до 

європейського освітнього простору, враховуючи досвід 

міжнародної академічної спільноти, заклади вищої 

освіти, по-перше, повинні створити нормативну базу в 

академічному середовищі, тобто чіко сформулювати свої 

морально-етичні цінності, принципи, норми професійної 

поведінки і їх задекларувати у кодексах, положеннях, 

правилах, пам’ятках, деклараціях академічної 

доброчесності. 

По-друге, заклади вищої освіти повинні сприяти 

утвердженню моральних норм та етичних цінностей, з 

теорії втілювати у освітню, наукову діяльність; від 

задекларованих норм у кодексах перейти до їх реалізації 

у професійній діяльності. Академічна доброчесність має 

стати сутністю кожної особистості, регулятором думок, 

слів і вчинків. 

По-третє, вивчати досвід міжнародної академічної 

спільноти та інтегрувати його в освітнє середовище 

України, впроваджуючи такі морально-етичні норми, які 

б формували негативне ставлення як до крадіжки 

інтелектуальної власності, інформаційного плагіату, так 

і до будь-яких проявів академічної недоброчесності: 

фабрикації, фальсифікації, списування, обману, 

хабарництва, необ’єктивного оцінювання. 

По-четверте, продовжувати імплементацію процедур 

та заходів із забезпечення внутрішньої системи якості 

освіти, зокрема  –  це створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату; здійснення моніторингу 

та періодичного перегляду освітніх програм; забезпечення 

наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом тощо. 

Отже, дотримання морально-етичних норм, 

порядності, академічної доброчесності в академічному 

середовищі закладів вищої освіти тісно пов’язане як з 

освітніми реформами, політичними та економічними 

змінами в країні, так і з рівнем академічної культури, 

дотриманням професійної етики всіма учасниками 

освітнього процесу. Реформування у вітчизняному 

освітньому просторі підпорядковане основній меті: 

підвищенню якості освіти, підготовці високопрофесійних 

фахівців, формуванню людини як особистості та 

індивідуальності, яка забезпечує розвиток держави в 

цілому, культурний та духовний розвиток суспільства.  
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Постановка проблеми. Різноманіття вимірювань 

управлінської ефективності та оцінювань державної 

політики визначає їхню внутрішню диференціацію 

(організаційна, економічна, політична та ін.), а також, 

затребуваність того чи іншого виміру і критерії 

оцінювання різних видів ефективності та 

результативності визначаються сферою потенційного 

застосування понять «ефективність». Особливо це 

справедливо стосовно сфери державного управління, 

метою якого є досягнення складно артикульованого 

поняття загального блага. У його змісті суттєво 

виражена соціальна складова. У цьому зв’язку, 

оцінювання державної політики має значне число 

вимірів – економічний, гуманітарний, демографічний, 

культурний, безпековий, інформаційний… Оцінювання 

державної політики є самостійною і складною 

проблемою теорії державного управління. По-перше, 

складність у тому, що в Україні відсутня єдина система 

визначених показників результатів діяльності суб’єктів в 

державному секторі, як в інших країнах 

запроваджуються системи вироблені наддержавними 

інститутами або в межах національних систем. По-друге, 

в Україні відсутні загальноприйняті методики 

оцінювання політики. Ці обстави, очевидно, відіграють 

свою роль в риториках захисників урядових політик. Без 

системи критеріїв та інструментів оцінювання державної 

політики, ймовірність поліпшення якості оцінювання і 

самої державної політики суттєво низька. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Оцінювання державних політик з наукової точки зору в 

Україні частіше відбувається в контексті проблеми 

ефективності державного управління. Підходи до 

оцінювання, результативність та обмеженість окремих 

методологій досліджується у сучасній науці 

(В.Авер’янов, Г.Атаманчук, В.Бакуменко, В.Баштанник, 

М. Болрідж, К. Вайс, Е. Ведунг, Р. Каплан, А. Мельник, 

Н. Нижник, О. Оболенський, В. Тертичка, О. Ткачова, 

І. Шульга). Разом з тим, у галузі науки державного 

управління науковій проблемі оцінювання державної 

політики, як формі раціонального аналізу та аналізу 

програм приділяється не достатньо уваги.  

Мета статті – виявити існуючі методологічні 

проблеми, у тому числі й понятійного та 

термінологічного характеру, а також запропонувати 

напрями їх вирішення, що дасть змогу вдосконалити 

методологію оцінювання та сприятиме поліпшенню 

якості державної політики в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Оцінювання 

державної політики є однією з складових (заключною) 

вироблення державної політики. Як вважає К. Вайс, це 

«систематична оцінка якості діяльності і (або) 

результатів виконання програми або політики з метою 

вивчення її впливу, внесення пропозицій щодо змін та 

виправлень» [1, с.25]. Таким чином, її виробники 

намагаються з'ясувати, чи досягла певна політика або 

програма встановлених перед нею цілей. Які ресурси 

задіяно та скільки з них витрачено. У результаті її 

здійснення, хто що отримав. Які вона має очікувані та 

неочікувані наслідки для суспільства. Оцінювання 

державної політики виконує функцію зворотного зв'язку. 

Дієвість процесу оцінювання політики також полягає у 

його систематичності. Систематичність, чіткість, 

об'єктивність, наукова обґрунтованість досліджень 

поточних і довгострокових наслідків державної політики 

для цільових та нецільових ситуацій або груп клієнтів, а 

також в оцінці співвідношення поточних і 

довгострокових витрат до будь-яких вигод. Крім того, 

відбувається ідентифікація нових проблем. Процес 

повторюється. Так здійснюється цикл процесу 

вироблення державної політики. Як зазначає В. 

Тертичка, «оцінювання має на меті з’ясувати, чим 

насправді є політика, а також виявити замовників, чиє 

рішення про те, брати участь у політиці (і наскільки) 

встановлює обмеження щодо можливостей політики. 

Оцінювання застосовується на всіх етапах аналізу 

державної політики і розглядається як засіб підвищення 

її раціональності й ефективності.» [2, с.8]. 

Тут пропонується до уваги наукової спільноти два 

нові інструменти оцінювання – концепти «конкуренто-

спроможність» і «політичний час». 

Перший – «конкурентоспроможність». Існує низка 

підходів, зокрема серед них – «конкурентоспроможність 

національних економік і країн», яка саме й визначається 

численними і досить різноплановими факторами. Про це 

свідчать щорічні звіти Всесвітнього економічного 

форуму (The Global Competitiveness Report), який 

складає рейтинг країн на Індексі глобальної 

конкурентоспроможності (The Global Competitiveness 

У статті розглянуто наукову проблему оцінювання державної політики, як систематичну оцінку якості 

діяльності і (або) результатів виконання програми або політики з метою вивчення її впливу, надання пропозицій 

щось змінити та виправити. Автор пропонує використовувати у якості інструментів оцінювання політики 

«конкурентоспроможність» та «політичний час», що підвищить якість державної політики. 

Ключові слова: аналіз державної політики, оцінювання державної політики, конкурентоспроможність, 

політичний час, хронополітика, державна політика, ефективність. 
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Index) [3] та провідного європейського Інституту 

менеджменту (Швейцарія), який здійснює дослідження 

країн, укладаючи «Щорічний рейтинг глобальної 
конкурентоспроможності» (The IMD World Competitiveness 

Yearbook) [4].  

Експерти Всесвітнього Економічного Форуму 

визначають конкурентоспроможність як сукупність 

установ, політики та факторів, що визначають рівень 

продуктивності економіки, яка у свою чергу встановлює 

рівень процвітання, якого може досягти економіка. 

Індекс конкурентоспроможності (GCI) поєднує в собі 

114 показників, які фіксують поняття, що має значення 

для продуктивності та довгострокового процвітання. Усі 

вони згруповані у 12 блоків. Це інститути, 

інфраструктура, макроекономіка, навколишнє 

середовище, здоров'я та початкова освіта, вища освіта та 

навчання, ефективність ринку товарів, ефективність 

ринку праці, розвиток фінансового ринку, технологічна 

готовність, розмір ринку, бізнес та інновації. Ці стовпи 

по черзі організовані в три підіндекс: основні вимоги, 

підвищення ефективності, інновації, фактори. Три 

підендекси отримують різну вагу в розрахунку 

загального індексу в залежності від стадії розвитку 

кожної окремої економіки, зокрема, за ВВП на душу 

населення та часткою експорту сировини. Індекс 

включає статистичні дані організацій міжнародного 

рівня (МВФ, Світовий банк, спеціалізовані установи 

Організації Об'єднаних Націй) та результати 

експертного опитування. Крім того, підходи Світового 

банку й МВФ, які здійснюють протягом багатьох років 

вивчення ефективності державного управління, 

використовуючи поняття «потенціалу держави», що 

визначає здатність держави проводити і пропагувати 

колективні дії, а також поняття «ефективність 

державних інститутів», яке характеризує використання 

потенціалу для задоволення потреби суспільства у 

відповідних благах. 

Домінуючим часто в оцінці ефективності державного 

управління виступає критерій економічної ефективності. 

Економічне зростання за будь яку ціну ще досить часто є 

пріоритетом перед іншими зобов'язаннями суспільству. 

Але, політична влада країн у своїй внутрішній політиці 

вже доходить до усвідомлення того, що повага до людей 

вимагає ширшого і детального аналізу національних 

пріоритетів, що не може бути редукований до 

показників валового внутрішнього продукту чи інших, 

суто економічних показників. Усе частіше постає 

необхідність більш соціально-інклюзивного підходу до 

розуміння економічного зростання. Це означає, що таке 

економічне зростання мають відчути більшість членів 

суспільства. У цьому зв’язку, Світовий Економічний 

Форум розрахував і цього року представив  композитний 

індекс, який показує становище країни на основі їх 

комбінованих показників – індексу інклюзивності 

розвитку (KPI, IDI). Цей новий глобальний індекс має 

більш комплексний зміст відносного стану економічного 

розвитку в порівнянні із загальноприйнятими 

рейтингами на основі ВВП на душу населення.  

Отже, сучасні ж підходи вже будуються на більш 

широкому розумінні – підході соціальному, який не 

тільки апелює до узагальнюючого погляду на структуру 

суспільних відносин, але ув'язується з стадіями 

виробництва і споживання суспільного продукту. У 

науковій літературі останніх десятиліть отримало 

розробку поняття соціальної ефективності. Як 

альтернатива економічної (або механічної) ефективності, 

поняття соціальної ефективності в даному контексті 

визначає функцію мінімізації трансакційних витрат і 

безпосередньо пов'язано з ефективністю функціонування 

механізму координації соціальних взаємодій. 

Концептуалізація самого поняття «соціальна 

ефективність» базується на тому, що: 1) соціальна 

ефективність адміністрації полягає в зменшенні на 

макрорівні політичної невизначеності, формулюванні 

чітких правил гри і контролі за їх виконанням; 

2) соціальна ефективність тим вище, чим більше внесок 

суспільства в підвищення здатності держави ефективно 

проводити і пропагувати колективні заходи; 

3) ключовим способом підвищення потенціалу держави 

і, відповідно, соціальної ефективності як результату 

використання цього потенціалу є створення ефективної 

системи норм і правил, які прояснюють соціальні 

взаємодії і обмежують ризики [5].  

Другий інструмент оцінювання – «політичний час». 

Аналіз державної політики, публічної політики та 

публічного адміністрування, наприклад, освітньої 

політики держави, через можливості об’єкту, який 

досліджує хронополітика – політичний час, як 

висловився дослідник цієї методології, Д. Горін, 

дозволяє поглибити розуміння «політемпоральності 

політичних процесів і природи «інституційних пасток» 

[6, с.72]. Щодо концепту «хронополітика» є різноманітні 

погляди: як вивчення неоднорідності історичного часу 

та зміни кон'юнктур з точки зору їхнього використання 

для постановки та досягнення політичних цілей (див.: 

Чіхарєв І. про В. Цимбурського) [7]; як розподіл та 

перерозподіл соціального часу, прояв суперечності між 

лінійним і циклічним часом (О. Панарін) [8]; як форма 

поєднання соціокультурного й політичного часу 

(І. Василенко) [9]; як часовий вимір політичної 

діяльності у історичному часі (С. Семенов) [10]. З одного 
боку, обґрунтовується об’єктивність хронополітики 

(М. Ожеван [11], С. Дацюк і В. Грановський [12]). 

З іншого боку, як «хроностратегія» держави, 

розглядається її суб’єктний аспект (Б. Парахонський) 

[13]. Або суб’єктивний прояв, як радикальна суспільна 

трансформація (В. Капітон) [14]. Як ключову в 

обґрунтуванні методології хронополітики досліджують 

феноменологію політемпоральності політичних 

процесів, як засіб підтримки стійкості і архітектонічної 

рівноваги режимів функціонування інститутів (Д. Горін) 

[15]. Особлива увага приділяється й характеристиці 

хронотопу інституційних режимів.  

Разом з тим, важливо відзначити, що суттєво 

розширюють методологічний потенціал, з точки зору 

аналізу державної політики, саме сучасні наукові 

розвідки, досліджуючи можливості стратегії та практики 

«розумної сили» в світовій політичній динаміці та у 

внутрішній політиці держав. У стратегіях і практиках 

держав – претендентів на лідерство, «розумна сила» 

спирається на «експертний, дипломатичний, науково-

освітній, інноваційно-технологічний, військовий і 
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дискурсивний ресурси. І в кожному різновиді 

ресурсного стратегічного потенціалу закладені більш 

конкретні стратегічні інструменти» (О. Столєтов) [16, 

с.96]. Наголошується на питаннях інституціоналізації 

хронополітики як самостійної галузі сучасної науки, її 

розвитку як дослідницької програми, а наукова 

значимість і актуальність обумовлюються динамізмом 

сучасного політичного процесу, масштабністю 

політичних трансформацій, соціальних і середовищних 

змін, які потребують нових комплексних дослідницьких 

програм і системних політико-управлінських підходів 

(І. Чіхарєв) [17].  

Теоретичні конструкти хронополітики, зокрема, 

концепт «політичний час», істотно збагачують як сферу 

знання у галузі державного управління, так і вітчизняну 

науку, «уможливлюючи та інтенсифікуючи подальше 

теоретичне осмислення політичної динаміки, даючи 

теоретично-методологічний базис для розгортання 

прикладних досліджень в різних сферах політичного 

життя, розширення меж поля досліджень політичної 

динаміки в сучасній політичній науці» [18, с.9].  

Отже, дійсно варто наголосити, що основна функція 

хронополітики полягає в тому, що вона розробляє 

загальнометодологічні підходи, інструменти та стиль 

аналізу, поглиблюючи і розширюючи його зону, 

оскільки політика, в силу узагальнюючого характеру, 

розглядається в контексті набагато більш широких 

змістів. Хронополітика, як методологія, досліджує 

питання про роль держави, про політичну структуру, про 

політичні суб’єкті, про часові умови прийняття 

політичних та управлінських рішень, які обговорюються 

в контексті хронополітичного вивчення історичних 

форм політичної організації. Вона функціонально і 

конструктивно доповнює понятійно-категоріальний 

апарат сучасної науки, збільшуючи можливості й такої 

галузі знань, як «Державне управління» та «Публічне 

управління та адміністрування» щодо аналізу політики.  

Основні поняття, які використовуються дослідниками 

сьогодні для цілісної характеристики політичних 

процесів, пов'язані з «внутрішньосистемним» розумінням 

політичної мінливості, розглядають політичний процес 

як режим функціонування певної системи, а зміна – як 

зміну її станів. У цьому контексті методологія 

хронополітики дозволяє дещо по-іншому аналізувати 

принципи та цілі державної політики, які вирізняються 

найбільшою статичністю. Їх зміна, як правило, є 

наслідком зміни політичного курсу. Дії держави щодо 

досягнення декларованих цілей повинні змінюватися 

досить динамічно, адекватно реагуючи на ці різні 

чинники. 

Тож, оцінювання – це з’ясування реалій політики та її 

головних дійових осіб, критерії і процедури вибору 

альтернативи, застосування інструментів впровадження 

прийнятого рішення в життя. А також, це встановлення 

меж дієвості державної політики. «Оцінювання 

застосовується на всіх етапах аналізу державної 

політики і розглядається як засіб підвищення її 

раціональності й ефективності» [19, с.16]. Дієвість 

процесу оцінювання полягає у його систематичності. Це 

чітке, об’єктивне, науково обґрунтоване дослідження 

поточних і довгострокових наслідків державної політики 

для цільових та нецільових ситуацій або груп клієнтів. 

Це оцінка співвідношення поточних і довгострокових 

витрат до будь-яких вигід, які були ідентифіковані. 

Оцінювання державної політики виконує функцію 

зворотного зв'язку, ідентифікуючи нові проблеми. І 

процес аналізу повторюється.  

Висновки та перспективи дослідження. 

Оцінювання політики держави через можливості таких 

інструментів, як «конкурентоспроможність» і 

«політичний час» дозволяє поглибити розуміння 

ефективності державної політики, наблизитися до 

розуміння політемпоральності політичних процесів та 

їхнього значення у досягненні цілей державних політик, 

виробити стратегії для убезпечення від «інституційних 

пасток». Разом з тим, ми маємо також відпрацювати ці 

інструменти та дати відповіді, в яких умовах цю 

методологію можна застосовувати і де вона дає 

результати, а де її вона має обмеження.  

Більш глибоких досліджень потребують питання 

розробки системи оцінювання ефективності, створення 

комплексної системи відомчого та міжвідомчого 

планування і проектного управління за цілями і 

результатами діяльності інституцій, розробка ключових 

вимірних показників ефективності та результативності 

діяльності органів виконавчої влади щодо основних 

напрямів їх діяльності відповідно до стратегічних цілей 

держави. 
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Постановка проблемы. Несмотря на то, что 

происходит интенсивный процесс формирования 

мировой информационной экономики в условиях 

глобализации информационных, информационно-

технологических и телекоммуникационных рынков, 

возникновения мировых лидеров информационной 

индустрии, превращении «электронной торговли» с 

помощью телекоммуникаций в средство ведения 

бизнеса, в Украине эти процессы имеют признаки 

только начальной стадии. Они несистемны и локальны. 

Информационная экономика увеличивает риски [13]. 

Организационно–экономическая структура субъектов 

хозяйствования в сфере информационной экономики в 

условиях глобализации и инновационного развития не 

отвечает современным объективным потребностям 

украинского общества.  

Анализ последних исследований. Концептуальные 

основы механизмов реализации государственной 

политики раскрыты в трудах ведущих отечественных и 

зарубежных ученых [2]. В области государственного 

управления – это работы Г. Атаманчука [3], Р. Рудницкой, 

О. Сидорчука, О. Стельмаха и других [36]. Становление 

информационной экономики системно исследовали 

А. Маслов [24], Л. Мельник [25],, Е. Николаев [23] и др. 

Важным аспектам функционирования и активизации 

информационного рынка, обоснованию влияния развития 

информационной экономики на социальные и 

экономические процессы в Украине посвящены работы 

Ю. Бажал [4], С. Гринкевич [10] и др. Вместе стем, во 

многих работах находим, что термины «информационное 

общество» и «информационная экономика», «политика 

государства по развитию информационного общества» и 

«отраслевая политика в сфере ИТ» часто используются 

как взаимозаменяемые, хотя первое шире, и включает в 

себя второе. Это значит, что часто в современных 

работах их понятийные границы не определены.  

Есть мнение, что существует три группы теорий 

информационной экономики и согласно которому, 

можно назвать таких авторов, принадлежащих каждой 

из групп: 1) теория международного информационного 

обмена (М. Маклюэн [23], З. Бжезинский [47], 

Э. Тоффлер [43], И. Мелюхин [26]; 2) теория сетевой 

экономики (М. Кастельс [20]); 3) теория экономики 

знаний (П. Дракер [22]). Также, теорию экономики 

знаний разрабатывают эксперты в рамках программ 

ООН [51]. В современной научной литературе 

представлены отдельные аспекты информационного 

рынка. Одна часть работ посвящена социальным 

аспектам информационного общества (Т.В. Андрианов 

[1], А.И. Ракитов [1], Д. Белл [46]), вторая, довольно 

обширная, – техническим проблемам информатизации 

(Н. Винер [7]), третья – секторам информационного 

рынка, таким как связь, телевидение (здесь современные 

научные результаты украинских исследователей нам 

неизвестны). Только в последние время стали 

появляться работы, в которых исследуются 

экономические проблемы эффективного построения 

информационного рынка и его инфраструктуры 

(А.С. Гринберг [9], С.М. Гуревич [11], Г.Б. Домненко 

[12]). Однако проблеме развития украинского 

информационного рынка в контексте государственного 

управления нашими учеными уделяется внимания пока 

недостаточно. 

Цель исследования – поскольку возникает 

необходимость создания эффективного информационного 
обеспечения общества и конкурентоспособной экономики, 

целью нашего исследования является определение 

механизмов развития информационной экономики в 

Украине и формирование предложений по их 

усовершенствованию. 

Основная чать. Сегодня распространенным является 

понимание информaционной экономики как тaкой фaзы 

развития общества, в которой главным продуктом 

производства является информация и знaния [36]. 

Характерным является увеличение роли информaции и 

знaний в жизни обществa, возростание доли 

информaционных коммуникаций, продуктов и услуг в 

ВВП страны, создание глобaльного информационного 

пространства, где происходит эффективное 

информационное взаимодействие людей, в частности 

благодаря их доступу к мировым информационным 

ресурсам и потреблению соответствующих информа-

ционных продуктов и услуг [4]. Информационный сектор 

экономики составляют три подсектора: научно-

образовательный, телекоммуникационной и технико-

инновационный. Но, понятно, что структура 

современной информационной экономики намного 

более сложная, чем разделение на эти три подсектора. 

В статье исследовано развитие информационного общества и информационной экономики в Украине. 

Произведен сопоставительно–институциональный анализ информационной экономики. Рассмотрены 

механизмы управления информационной экономикой со стороны государства и рынка. Приведены данные, 

показывающие положение Украины в мировых рейтингах. Аргументировано, что существует потребность 

совершенствования механизмов реализации государственной политики в сфере информационной экономики.  

Ключевые слова: механизмы государственного управления, информационное общество, информационная 

экономика, конкуренция, предпринимательство. 
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Ведь в нее входит производство и обслуживание 

электронной информационной техники, и различные 

виды работ с информацией.  

Развитые страны мира осознают необходимость 

новых подходов к собственному развитию и понимают 

преимущества информационной экономики. На 

исследования и разработки они направляют 

значительные финансовые средства, в том числе за счет  

бизнес-структур. Развитие современных информационно-

коммуникационных технологий и увеличение 

количества самой информации – это определяющие 

факторы современной экономики [40]. Поскольку 

основным продуктом информационной экономики 

является интеллектуальные услуги и наукоемкие товары, 

наибольшую ценность представляют информация и 

знания [27]. Известно, что объем информации ежегодно 

в мире растет на треть. В среднем на человека в год в 

мире, по состоянию на 2002 г., производилось 2,5х108 

байт информации [45]. За десять лет после 

опубликования этих данных, согласно сообщениям 

известных мировых компаний в 2012 г. на 7 млрд 

человек приходилось 6 млрд телефонов (данные 

компании «Ericsson», 2012), 6 млрд телевизионных 

установок (данные «Guinnes Today», 2012), 2 млрд 

компьютеров (данные «Gartner», 2012), 2300000000 

интернет–пользователей (данные «Internet World Stats», 

2012) [39]. К 2020 году цифровая экономика имеет все 

шансы перейти 50% порог доли у мировой экономике. 

Отрасль ИКТ занимает важное место также и в 

экономике Украины. Ее составляющей является сектор 

информации и телекоммуникаций, в котором в конце 

2014 г. работало более 114,3 тысячи субъектов 

хозяйствования различных форм собственности. 

Из них 13,3 тысячи – предприятий и 101 тысяча – 

предпринимателей. Количество работников этих 

субъектов хозяйствования насчитывала 306,3 тысячи 

человек, что составляет почти 3,5% общей численности 

работников, занятых на субъектах хозяйствования в 

Украине, из них на предприятиях работало 192,7 тысячи 

человек. ВВП (по производственному методу), 

произведенный субъектами хозяйствования в секторе 

информации и телекоммуникаций за 2014 г., составил 

3% (47421 млн. гривен) объема ВВП Украины, а за 9 

месяцев 2015 г. – 3,1% (42765 млн. гривен или 1.6 млрд. 

долларов США) [33]. Но, к сожалению, в 2016-2017 

годах этот процент сущетственно не увеличился. 

Для сравнения, расходы США на приобретение 

информации и информационных технологий еще 25 лет 

назад (в 1991 г.) составляли 112 млрд. долларов [19]. 

Согласно исследованиям IDC, затраты на публичные 

облачные (операционные) услуги в мире приближаются 

к 100 млрд. долларов. Расходы на публичные облачные 

услуги начиная с 2013 года растут в пять раз быстрее, 

чем совокупные расходы на ИТ. Сегодня уже 16 из 100 

крупнейших разработчиков ПО получают свыше 

половины своего дохода от облачной модели доставки. 

Третья платформа, таким образом, − не только 

технологическая революция, но и революция в сфере 

потребления, в результате которой появляются новые 

модели бизнеса. 

Украинские предприятия, работавшие по виду 

экономической деятельности «информация и 

телекоммуникации», в еще 2015 г. по динамике годового 

прироста привлеченных прямых иностранных 

инвестиций (акционерный капитал) в Украине вышли на 

первое место (2,3 млрд долл. США, достигнув 5,3% 
общего объема иностранных инвестиций на конец 2015 г.). 

В 2015 г. экспорт услуг в сфере телекоммуникаций, 

компьютерных и информационных услуг составил 1,5 

млрд. долл. США, импорт почти в три раза меньше – 

537,0 млн.) [33]. Показатели последующих годов – еще 

лучше: более двух млрд. долл. США в год. Но тем не 

менее, все же наибольшие объемы экспорта странам 

Европейского Союза в 2017 году приходились на 

транспортные услуги – 36,9% от общего объема экспорта 

услуг странам ЕС, по переработке материальных 

ресурсов – 24,7%. А в сфере телекоммуникации, 

компьютерных и информационных услуг – 19,0%. 

Учитывая то, что с 1 января 2018 года деятельность в 

сфере телекоммуникаций, предоставления услуг в 

области криптозащиты информации (кроме услуг ЭЦП) 

и технической защиты информации не подлежит 

лицензированию, поскольку соответствующие изменения 

предусмотрены ст. 21 Закона «О лицензировании видов 

хозяйственной деятельности», Украина имеет надежное 

основание за год удвоить объем экспорта этих услуг.   

Для того, чтоб оценить результаты и потенциал 

информационной экономики стран, существуют 

специальные инструменты, среди которых одним из 

главных Лемещенко П., Шумских Е. называют метод 

сопоставительно-институционального анализа, когда 

количественные результаты исследований мировых 

институциональных единиц могут быть использованы в 

качестве базы эмпирических данных для проведения 

экономических, политологических, социологических 
исследований характеристик современного государства [22].  

Развитие информационной экономики оценивается 

такими индексами, как инновационные индексы, индекс 

готовности к электронному правительству, индексы 

рынка ИКТ.  

Индекс экономики знаний [49] определяется как 

среднее нормализованных баллов страны по ключевым 

переменным в трех составляющих – образование, 

инновации и ИКТ. Индекс экономики знаний измеряет 

деятельность во всех четырех составляющих. Глобальный 

индекс инноваций (The Global Innovation Index) – это 

глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг 

стран мира по показателю уровня развития инноваций 

[48]. Он составлен из 80 различных переменных, которые 

детально характеризуют инновационное развитие стран 

мира, находящихся на разных уровнях экономического 

развития. Показательными, по нашему мнению, можно 

считать ресурсы и условия для проведения инноваций 

(Innovation Input) – институты, человеческий капитал и 

исследования, инфрастурктура, развитие внутреннего 

рынка, развитие бизнеса. Таким образом, достигнутые 

практические результаты осуществления инноваций 

(Innovation Output) – развитие технологий и экономики 

знаний, результаты творческой деятельности. Итоговый 

индекс представляет собой соотношение затрат и 

эффекта, что позволяет объективно оценить 

эффективность усилий по развитию инноваций в стране. 
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Индекс готовности электронного правительства (The UN 

Global E–Government Development Index) – комплексный 

показатель, оценивает готовность и возможности  

государственных структур в использовании информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

предоставления государственных услуг гражданам и 

бизнесу (исследует степень охвата и качество интернет-

услуг, уровень развития ИКТ-инфраструктуры, 

человеческий капитал) [51]. Индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий (ICT 

Development Index) дает возможность изучить 

экономические процессы, социальные процессы, в сфере 

информационных технологий, связи и телекоммуника-

ций [50]. 

Данные по Украине в сравнении с некоторыми 

станами-соседями и в конетксте стан мира и Европы, 

показано в нашей таблце с учетом последних 

общедоступных данных.  

Таблица 1  

«Украина в мировых рейтингах: сопоставительно-институциональный анализ информационной экономики» 

(Источники: доклады исследований [48;49;50;51]) 

Место в рейтинге по Индексу 

/ Страна 
ТОП 10 Мир ТОП 3 Европа 

У
к

р
а

и
н

а
 

П
о

л
ь

ш
а
 

Б
ел

а
р

у
сь

 

Р
Ф

 

Место в рейтинге Индекс 

экономики знаний (2012) 

Швеция,Финляндия, Голландия, Тайвань, 

Дания, Норвегия, Австрия, Новая Зелландия, 

США, Германия 

Швеция,  

Финляндия,  

Голландия 

50 39 45 43 

Место в рейтинге Глобальный 

индекс инноваций (2016) 

Швейцария, Швеция, Великобритания, США, 

Финляндия, Сингапур, Ирландия, Дания, 
Нидерланды, Германия 

Швейцария,  

Швеция, 
Великобритания  

56 39 79 43 

Место в рейтинге Индекс 
готовности к электронному 

правительству (2016) 

Великобритания, Австралия, Южная 
Корея,Сингапур, Финляндия, Швеция, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Дания, Франция 

Великобритания,  
Финляндия,  

Швеция 

62 36 49 35 

Место в рейтинге Индекс 

развития ИКТ (2015) 

Южная Корея, Дания, Исландия, 

Великобритания, Швеция, Люксембург, 

Швейцария, Нидерланды, Гонконг, Норвегия 

Дания, 

Исландия, 

Великобритания, 

79 43 36 45 

Место в рейтинге Индекс 

ценовой доступности ИКТ 

(2015) 

Люксембург, Исландия, Гонконг, 

Великобритания, Германия, Швейцария, 

Мальта, Нидерланды, Южная Корея, Швеция 

Люксембург, 

Исландия, 

Великобритания, 

72 51 38 48 

 

Как видим, развитие рынка информации неразрывно 

связано с развитием инновационной системы, 

экономики знаний. Каждый из субиндексов 

характеризует один из структурных элементов рынка 

информации. Рынок информации управляется со 

стороны государства и самоорганизацией. Какие же 

механизмы развития информационной экономики 

следует рассматривать в Украине? Здесь мы 

рассматриваем два направления – это политика 

государства по развитию информационного общества в 

целом и информационной экономики вчастности, 

развитие конкуренции, создание государством условий 

для предпринимательства нового типа.  

Во-первых, одной из составляющих общегосудар-

ственной экономической политики является политика 

государства по развитию информационного общества, 

которая и определяет принципы государственного 

управления развитием информационной экономики [31]. 

В первую очередь следует рассматривать механизмы 

государственного управления  [21]. В теории 

государственного управления считается, что 

«механизмы государственного управления – это сложная 

система государственных органов, организованных в 

соответствии с определенными принципами для 

осуществления задач государственного управления, 

«инструмент» реализации исполнительной власти 

государства» [3]. Они характеризуют государственную 

политику. Сегодня в Украине государственную 

политику в сфере ИТ реализует Агентство по вопросам 

электронного управления. Агентство является 

центральным органом исполнительной власти, который 

отвечает за развитие ИТ отрасли в Украине, создает 

соответствующие планы, обрабатывает и согласовывает 

проекты нормативных документов по развитию отрасли. 

В структуре Министерства экономического развития и 

торговли появился департамент цифровой экономики. 

Перед новым подразделением Минэкономразвития стоят 

несколько задач: развитие широкополосного доступа в 

интернет, создание информационного общества и др. 
Национальная комиссия, осуществляющая государственное 

регулирование в сфере связи и информатизации является 

органом государственного регулирования в сфере 

телекоммуникаций, информатизации, пользования 

радиочастотным ресурсом и предоставления услуг 

почтовой связи. Осуществляет полномочия органа 

лицензирования, разрешительного органа, регуляторного 

органа и органа государственного надзора (контроля). 

Законодательным обеспечением деятельности сферы 

ИКТ занимается Комитет по вопросам информатизации 

и связи Верховной Рады Украины (развитие 

информационного общества, электронное управление, 

электронный документооборот, электронная цифровая 

подпись, национальная система электронных 

информационных ресурсов, телекоммуникации, 

индустрия программирования, кибербезопасность, 

использования радиочастотного ресурса Украины). 

Центральным органом исполнительной власти 

реализующим государственную политику в сфере 

интеллектуальной собственности, является Государствен-

ная служба интеллектуальной собственности Украины.  

Основные нормативные документы, регулирующие 

деятельность в сфере информатизации  [29]: 
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«Национальная программа информатизации»; законы 

Украины: от 04.02.1998 № 75/98–ВР «О Концепции 

Национальной программы информатизации», от 

04.02.1998 № 74/98–ВР «О Национальной программе 

информатизации»; постановления и распоряжения 

Правительства: от 25.07.2002 № 1048 «Об утверждении 

Порядка проведения экспертизы Национальной 

программы информатизации и отдельных ее задач 

(проектов)», от 18.12.2001 № 1702 «Об утверждении 

Порядка формирования и выполнения отраслевой 

программы и проекта информатизации», от 21.02.2001 

№ 54–р «Об утверждении государственных заказчиков 

региональных программ и проектов информатизации», 

от 16.11.1998 № 1815 «Об утверждении Порядка 

локализации программных продуктов (программных 

средств) для выполнения Национальной программы 

информатизации», от 31.08.1998 № 1352 «Об утвержде-

нии Положения о формировании и выполнении 

Национальной программы информатизации», от 

16.02.1998 № 160 «О мерах по усилению контроля за 
обоснованностью проектов информатизации деятельности 

центральных органов исполнительной власти».   

Как видим, в Украине приоритетность развития 

информационной экономики определена на самом 

высоком уровне управления [6]. Несмотря на то, что 

Закон Украины «Об информации» [15] был принят еще в 

1992 г., анализируя и выделяя характерные признаки 

информационной экономики, отечественные эксперты 

С. Гринкевич та О. Иляш определили, что 

«приоритетность развития информационной экономики 

на самом высоком уровне управления в Украине 

регламентирована только с 2007 г.» [10, с.58]. Именно 

тогда был принят отдельный законодательный документ – 

Закон Украины «Об основных принципах развития 

информационного общества в Украине на 2007–2015 

годы» [17]. Закон определил основные причины 

недостаточного развития информационного общества в 

Украине. В нем четко обозначены задачи, цели и 

направления его развития, а также основы национальной 

политики развития информационного общества. 
Подчеркнута необходимость законодательного обеспечения, 

организационно-правовых основ развития информаци-
онной экономики (институциональных, организационных, 
ресурсных). А также обозначена потребность в механизмах 

интеграции Украины в мировое информационное 

пространство.  

Следующим важным документом, который отражает 

особенности влияния информационной экономики на 

развитие украинского общества, является «Доктрина 

информационной безопасности Украины», утвержденная 

Указом Президента Украины от 8 июля 2009 № 514/2009 

[44]. В ней были определены основные принципы 

информационной безопасности Украины, жизненно 

важные интересы в информационной сфере для граждан, 

общества, государства, основные реальные и 

потенциальные угрозы информационной безопасности 

Украины, а также направления государственной 

политики в сфере информационной безопасности. Но в 

2014 г. этот документ перестал действовать. Вместе с 

ним и Доктрина. Согласно Распоряжению Кабинета 

Министров Украины от 15 августа 2007 № 653–р., 

вопросы развития информационного общества 

(информационной экономики) должны были быть 

учтены Государственной программой экономического и 

социального развития Украины на 2012 г. и основных 

направлений развития на 2013 i 2014 годы [35]. Но, как 
отмечают эксперты, перечень задач, которые необходимо 

решить в рамках развития информационного общества, 

количественных и качественных показателей эффектив-

ности государственной политики является весьма 

ограниченным [10, с.57]. Это «сужает сущность и 

содержательность процесса развития информационного 

общества и оценивания его развития, что противоречит 

Закону Украины «Об Основных принципах развития 

информационного общества в Украине на 2007–2015 

годы» [10, с.57]. В частности, к показателям 

эффективности государственной политики в сфере 

развития информационного общества не включен, 

например, «показатель уровня конкурентоспособности 

рынка информационных технологий, доли научно–

исследовательских организаций сферы информационных 

технологий, уровня соблюдения авторских прав на 

программное обеспечение, уровня применения 

информационных технологий в учреждениях 

образования, здравоохранения, уровня инновационной 

активности» [10, с.58]. 

Кроме того, принята новая редакция Закона Украины 

«О научной и научно–технической деятельности» [16]. 

Из старой редакции в принятом законе осталась важная 

норма – что государство должно выделять из бюджета 

на науку не менее 1,7% ВВП. Закон требует наращивать 

расходы на науку, чтобы достичь в перспективе 

совокупных расходов на научные исследования и 

разработки 3% ВВП. Но предусмотренные Законом 

Украины «О государственном бюджете Украины на 

2016 год» расходы государственного бюджета составили 

0,16% ВВП (3676 743,4 тыс. грн), тогда как в 2014 году 

этот показатель был почти вдвое больше – 0,28% ВВП 

[14]. Итак, фактом является недостаточность 

государственных финансовых ресурсов для надлежащего 

развития информационной экономики, несвоевре-

менность выполнения задач по созданию надлежащих 

условий развития рынка информационных услуг. 

Например, в январе 2018 Правительство Украины 

одобрило Концепцию развития цифровой экономики и 

общества Украины на 2018–2020 годы, подчеркивая, что 

Украина также имеет определенные возможности в 

распространении услуг, современных продуктов для 

улучшения качества и конкурентности экономики. Но 

эксперты утверждают, что законодательство в сфере 

высоких технологий в Украине безнадежно отстает. 

Поэтому парламент должен в комплексе принять 

законы, которые бы стали основой значительного роста 

отрасли. Это 5–7 законопроектов, которые должны 

сделать отечественное законодательство благоприятным 

для развития информационных технологий в стране. Это 

законопроекты «О доступе к инфраструктуре объектов 

строительства, транспорта, электроэнергетики для 

развития телекоммуникационных сетей» (№4159), «Об 

электронных коммуникациях» (№3549–1), «Об 

электронных доверительных услугах» (№4685), «Об 

облачных вычислениях» (№4302), «Об основных 
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принципах обеспечения кибербезопасности Украины» 

(№2126а). И еще два – производные от законопроекта об 

электронных коммуникациях, которые предлагают 

внести необходимые изменения в налоговый и 

таможенный кодексы [8].  

Поскольку, в информационной экономике средствами 

производства становятся средства коммуникации, 

В. Иноземцев прокомментировал это факт следующим 

образом: «Экономика и социальная жизнь строится 

сегодня не вокруг накопления, процесса, связывающего 

прошлое с будущим, а вокруг коммуникаций, имеющих 

только настоящее» [18]. В этой связи, кроме механизмов 

государственного управления, среди механизмов 

развития информационной экономики следует 

рассматривать механизмы самоорганизации, чреди 

которых – партнерство и конкуренция. Они создают 

среду для возникновения предпринимательства нового 

типа [24]. Такое предпринимательство действует в 

условиях глобальности, высокой производительности и 

изменения способа получения прибыли. Глобальность 

предоставляет возможность субъектам хозяйствования 

работать как единое целое в реальном времени в мировом 

масштабе. Капитал свободно перемещается между 

странами, а страны могут использовать этот капитал в 

реальном времени. Высокая производительность 

возникает благодаря использованию всех видов ресурсов 

без временных и территориальных ограничений. 

Происходит смена такого способа получения как 

получение эффекта масштаба на использование скорости 

инноваций и способности привлекать и удерживать 

клиентов. Развитие сферы информационной экономики 

также зависит от появления новых производственных сил, 

которые существенно меняют материально–техническую 

базу производства за счет привнесения в нее 

автоматизации, информационных ресурсов и 

компьютерной техники с глобальной сетью Интернет 

[28]. Происходят структурные изменения на макро- и 

микроэкономическом уровнях [41]. На микроуровне такое 

изменение означает появление предпринимательства 

нового типа, функционирующего в сети Интернет, 

которое использует отдельно функционирующих и 

территориально обособленных работников, а также, 

почти не имеет материальных активов (так работают 

виртуальные корпорации). «Благодаря этому информация 

сегодня рассматривается в качестве одного из важнейших 

ресурсов развития общества наряду с материальными, 

энергетическими и людскими. В процессе создания 

информационных товаров их основой выступает 

интеллект, который представляет собой способность 

человека создавать новые знания» [22, с.155]. Поэтому, 

Лемещенко П., Шумских Е. считают, что при 

использовании традиционных видов ресурсов и 

продуктов, люди должны знать: «где находятся 

информационные ресурсы, сколько они стоят, кто ими 

владеет, кто в них нуждается, насколько они доступны» 

[22, с.157]. Ответы на эти вопросы можно получить при 

наличии развитого рынка информационных продуктов и 

услуг. Достаточно полная структура информационного 

рынка предложена С. Гуревичем [11, c.12]. Эта структура 

может быть применима и при характеристике 

информационного рынка в Украине. 

Заключение. Нами рассмотрена информационная 

экономика Украины, приведен анализ состояния по 

показателям мыровых рейтингов, раскрыты инструменты 

анализа. Выводы говорят о следующих выигрышных 

позициях Украины. Во-первых, Украина имеет развитый 

человеческий капитал, наличие высококвалифици-

рованных кадров, имеющие потенциал внедрения новых 

технологий. Во-вторых, есть потенциал для динамичного 

рывка в развитии по доле домохозяйств, имеющих доступ 

к Интернету дома, количество интернетпользователей на 

100 жителей растет. В третьих, относительно дешёвая 

стоимость корзины ИКТ-услуг. Что касается 

возможностей и нужд развития – во-первых, Украина 

нуждается в создании эффективной институционально-

инновационной инфраструктуры (принятие нормативно-

правовых актов; формирование общественной среды, 

построенной наинициативе внедрения инноваций, 

направленная не на копирование технологий; поддержка 

конкуренции в сфере науки и техники; развитие 

венчурного механизма, развитие государственно-частного 

партнерства, рост уровня наукоемкости. Нужна 

массовизация беспроводного Интернета, доступность его 

не только дома, но и в любой точке города. Кроме того, 

снижение и преодоление асимметричности информации, 

эффективный менеджмент этой сферы в целом и, 

соответственно, компаний, создание новой модели 

использования ИКТ-технологий. Таким образом, чтобы 

сократить разрыв между Украиной и развитыми странами 

(которые, как правило, занимают позиции с 1 по 30 в 

мировых рейтингах) необходимо не только знать историю 

становления и развития рынка информации, но и 

оценивать перспективу, правильно выбрав стратегию и 

реализовывая действительно эффективные предложения 

по развитию информационной экономики. Механизмы 

развития информационной экономики в Украине следует 

рассматривать как механизмы государственного 

управления (практические меры, средства, рычаги, 

стимулы со стороны государства) и негосударственные 

механизмы (конкуренцию и партнерство).  

В перспективе, в детальном научном анализе 

нуждаются показатели развитея информационной 

экономики – годовые обороты соответствующих 

информационных рынков, прибыли их участников, их 

рыночная капитализация. Также считаем, что есть 

необходимость в научном сравнительном анализе 

украинской практики с зарубежным опытом, в том числе 

в части, касающейся гармонизации украинского и 

европейского законодательства.  
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Постановка проблеми. Становлення України як 

демократичної, правової, соціальної держави обумовлює 

необхідність удосконалення державної політики в сфері 

охорони державного кордону, системи її органів, а 

також самого процесу державного управління у сфері 

охорони державного кордону, адже результативність 

правоохоронної діяльності на кордоні багато в чому 

залежить від ефективного управління. Державне 

управління в сфері охорони державного кордону – 

специфічна, законодавчо визначена, чотирьохрівнева 

діяльність ієрархічно підпорядкованих органів 

Держприкордонслужби виконавчо-розпорядчого та 

безпосередньо організуючого характеру, що впливає на 

діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, господарюючих 

підприємств незалежно від форми власності, інших 

юридичних та фізичних осіб, діяльність яких 

здійснюється у прикордонній смузі, контрольованих 

прикордонних районах, виключній (морській) 

економічній зоні або пов’язана із функціонуванням 

державного кордону України [1]. Тому незаперечною 

особливістю сучасного стану українського суспільства є 

необхідність пошуку теоретико-методологічних основ 

розвитку держави, суб’єктів державного управління, 

визначення і впровадження оптимальних форм їх 

взаємодії. На сьогодні проблеми ефективної діяльності 

органів та підрозділів, методи їх вирішення в загальній 

системі управління органів та підрозділів Державної 

прикордонної служби лежать у полі зору керівництва 

ДПСУ [2], що свідчить про актуальність вивчення 

теоретичних та методологічних аспектів процесу 

державного управління у сфері охорони державного 

кордону. Об’єктивна необхідність систематизації знань 

щодо охорони державного кордону у формі 

фундаментальної наукової праці викликана і тим, що й 

досі розробка проблем теорії велася за окремими темами 

і питаннями, які не були пов’язані в цілісну і логічну 

систему. У наукових публікаціях останніх років, 

присвячених державному управлінню, розглядалася 

проблематика економічних відносин, закономірностей 

та методів вирішення соціальних завдань. Разом з тим, 

питання державного управління в сфері охорони 

державного кордону на сучасному етапі ще не отримали 

комплексного вивчення. Питаннями дослідження 

державного управління займалися вчені Г. Атаманчук, 

О. Андрійко, В. Бакуменко, І. Бачило, Д. Безносенко, 

В. Довгань, І. Дробуш, С. Дубенко, С. Кравченко, 

М. Литвин, А. Махнюк, О. Мельников, В. Назаренко, 

О. Радченко, А. Семенченко, О. Шаптала, О. Шинкарук.  

Разом з тим, сучасні процеси в системі охорони 

державного кордону набули нових рис та особливостей, 

тому видається актуальним дослідження теоретичних 

підходів щодо державного управління в сфері охорони 

державного кордону з урахуванням основних функцій 

ДПСУ.  

Мета статті є обґрунтування основних підходів 

щодо формування законів сучасної теорії управління 

Державної прикордонної служби України. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність 

управління органами (підрозділами) ДПСУ, насамперед 

залежить від того, наскільки структура систем 

управління Державної прикордонної служби, організація 

та методи управлінської діяльності керівництва і штабів 

відповідають законам (закономірностям), що об’єктивно 

діють у сфері охорони державного кордону,  визначають 

її функціонування та розвиток. Тому, розкриття й 

пізнання законів (закономірностей) управління є 

основою систематизації знань про управління, розвитку 

теорії управління та вироблення вірних рекомендацій 

для практики. На основі законів (закономірностей) 

виробляється методологія дослідження процесів 

управління, формулюються принципи управління, які у 

вигляді правил і рекомендацій відображають окремі 

сторони й вимоги цих законів. Разом з тим, одного 

тільки знання об’єктивних законів управління не дасть 

практичного ефекту, що в свою чергу є недостатнім для 

наукового управління. Для управління на науковій 

основі необхідно з’ясувати механізм їх дії та форми 

прояву, правильне використання їх на практиці в 

конкретних умовах обстановки. Творче застосування 

законів управління дозволяє свідомо створювати умови 

для їх сприятливої дії, науково передбачати розвиток 

подій, висувати обґрунтовані й реальні цілі управління, 

приймати оптимальні рішення по організації 

оперативно-службових дій та ефективно управляти їх 

ходом. В управлінні діють як загальні закони охорони 

У статті на підставі досвіду оперативно-службової діяльності органів та підрозділів Державної 

прикордонної служби України (ДПСУ), аналізу науково-методичної літератури та нормативно-правової 

бази обґрунтовано і сформовано закони теорії управління Державної прикордонної служби України. 

Розкриття й пізнання законів (закономірностей) управління є основою систематизації знань про управління, 

розвитку теорії управління та вироблення вірних рекомендацій для практики. 
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державного кордону, так і специфічні закони 

управління. До числа основних законів охорони 

державного кордону можна віднести:  

залежність охорони державного кордону від 

політичних цілей держави [3; 4];  

залежність форм і способів охорони державного 

кордону від кількості і якості сил та засобів охорони 

державного кордону; 

залежність ефективності дій з охорони державного 

кордону від відповідності форм і способів дій цілям 

(завданням) та умовам обстановки [6];  

від рівня підготовки командувань, штабів, сил та 

засобів охорони кордону та ряду інших факторів.  

Закони охорони державного кордону знаходять свій 

конкретний прояв у кожній складовій частині 

прикордонної науки. Разом з тим, у теорії оперативного 

мистецтва, теорії розбудови Державної прикордонної 

служби, теорії оперативної та професійної підготовки, 

теорії управління вони діють відповідно до характеру і 

змісту предмета дослідження кожної теорії. 

Специфічні закони управління виражають найбільш 

істотні зв’язки й відносини різних сторін управління між 

собою і елементами зовнішнього середовища. У першу 

чергу ці закони зачіпають ті сторони управління, для 

яких характерний взаємовплив: коли зміна форми та 

змісту одної сторони управління викликає стійкі й 

цілком відповідні зміни іншої. Наприклад, така 

взаємозалежність спостерігається між організаційними 

формами й методами управління й матеріально-

технічною основою управління (засобами управління). 

Вона деталізує зміст закону охорони державного 

кордону, що відображає залежність способів і форм 

охорони державного кордону від кількості і якості сил та 

засобів, підкреслюючи в ньому управлінський аспект. 

Складні зв’язки і залежності мають місце у сфері 

вирішення завдань управління під час підготовки та 

здійснення оперативно-службової діяльності (ОСД) [3-

6]. Так, ефективність вирішення завдань по збору та  

обробці даних обстановки має суттєвий вплив на якість і 

обґрунтованість рішень, які приймаються, на реальність 

планів що розробляються, ефективність управління в 

ході оперативно-службової діяльності. Досвід 

прикордонної діяльності свідчить, що ефективність 

вирішення будь-якого завдання управління залежить не 

тільки від результатів вирішення взаємозалежних з нею 

завдань, але й від того, як організована робота в штабі, 

які використаються методи управління. У свою чергу, 

організація роботи і методи управління дуже тісно 

пов’язані  зі структурою й станом системи управління, 

ступенем оснащеності її органів і пунктів управління 

технічними засобами, особливо засобами автоматизації 

й автоматизованими системами. 

У Державній прикордонній службі України 

накопичений великий досвід охорони державного 

кордону, проведено дослідження майбутнього стану 

охорони державного кордону, узагальнено досвід 

охорони кордону прикордонною охороною західних 

країн. На підставі цього зложилися певні погляди на 

систему управління, організацію й методи роботи 

органів управління з урахуванням перспектив розвитку 

технічних засобів і використання автоматизованих 

систем управління. Все це дозволяє сформулювати 

закони управління й розкрити механізми їх дії. 

Існує кілька варіантів виявлення й пізнання 

об’єктивних законів управління та механізмів їх прояву 

на практиці. Перший – вивчення найбільш загальних 

законів, що виражають істотні зв’язки, відносини й 

залежності різних сторін управління з організаційною 

структурою Державної прикордонної служби, їх 

технічною оснащеністю, формами й способами 

оперативно-службової діяльності. Другий – вивчення 

зв’язків і залежностей усередині кожної системи 

управління між її складовими елементами, між формами 

організації й методами роботи керівництва й штабів 

різних ланок. У сучасних умовах на розвиток теорії й 

практики управління особливий вплив робить 

використання досягнень кібернетики, електроніки, 

автоматики й інших технічних засобів управління. На 

даному етапі розвитку теорії управління серед законів 

управління можна виділити:  

закон залежності організаційних форм і методів 

управління від структури Державної прикордонної 

служби, матеріально-технічної бази та умов управління; 

закон єдності організаційно-методологічних основ на 

всіх рівнях управління; 

закон збереження пропорційності й оптимального 

співвідношення всіх елементів системи управління; 

закон сумісності технічних засобів і систем 

управління підпорядкованих та  взаємодіючих органів; 

закон єдності та співпідпорядкованості критеріїв 

ефективності, які використовуються у процесах 

управління; 

закон відповідності потрібного та наявного часу для 

вирішення завдань управління; 

закон залежності ефективності вирішення завдань 

управління від обсягу інформації яка використовується.  

Закон залежності організаційних форм і методів 

управління від структури Державної прикордонної 

служби, матеріально-технічної бази та умов управління 

розкриває найбільш істотні причинно-наслідкові зв’язки 

і залежності організаційних форм і методів управління 

від засобів, форм і способів ОСД та технічної  

оснащеності органів управління. Потужний вплив на 

розвиток організаційних форм і методів управління 

мають кількісно-якісні зміни в засобах, формах і 

способах ОСД, розвиток технічних засобів управління. 

Нові технічні засоби збору, добування, передачі, 

обробки, відображення й документування інформації 

створюють об’єктивні передумови для різкого 

підвищення ефективності управління. Однак реалізувати 

ці можливості можна лише в тому випадку, якщо в міру 

насичення органів управління новою технікою 

відповідним чином будуть змінюватись і структура 

органів і пунктів управління, а також організаційні 

форми управління та методи роботи керівництва й 

штабів. У теперішній час суттєво ускладнилися умови 

управління. Зріс і продовжує збільшуватися обсяг 

завдань і кількість інформації, необхідної для прийняття 

управлінського рішення. Разом з тим значно скоротився 

час, протягом якого повинен здійснюватись кожен цикл 

управління. Механізм прояву даного закону досить 

складний і багатогранний. Для нього характерна 
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наявність як прямих так і зворотних зв’язків між 

організацією й методами управління з одного боку, та 

матеріально-технічною базою управління – з іншого. 

Нова матеріально-технічна база вимагає вдосконалення 

організації і методів управління, а практика роботи 

керівництва та штабів висуває нові, зростаючі вимоги до 

технічних засобів управління. З метою забезпечення 

чіткої роботи всіх органів управління повинна бути 

досягнута уніфікація їх організаційної структури як по 

вертикалі, так і по горизонталі.  

Дотримання вимог цього закону, глибоке розуміння 

механізму його дії лежить в основі подальшого 

вдосконалення процесу управління Державної 

прикордонної служби. 

Закон єдності організаційно-методологічних основ 

на всіх рівнях управління відображає взаємозв’язки та 

залежності структурних форм і методів управління у 

всіх підпорядкованих та взаємодіючих органах і 

системах управління. Методологічні основи побудови і 

функціонування систем управління, принципи 

організації управління та методи роботи керівництва й 

штабів при вирішенні основних завдань управління є 

загальними на всіх рівнях управління. Організаційно-

методологічні основи є теоретичною базою для 

побудови органів управління, визначення структури 

всієї системи управління, а також для виявлення 

оптимальних методів роботи керівництва й штабів при 

вирішенні ними основних завдань управління. 

Теоретичне обґрунтування повинно забезпечувати більш 

повне та ефективне виконання функцій, покладених на 

систему управління, і відповідність організаційної 

структури системи управління реалізованим у ній 

інформаційним процесам. Порушення відповідності 

організаційної структури системи управління з 

реалізованими в ній інформаційними процесами збору, 

переробки і передачі інформації приводить до 

зменшення ефективності системи управління та 

зниженню оперативності її функціонування. 

Знання сутності цього закону та механізму його дії 

дозволяє з наукових позицій визначати структуру 

системи управління; забезпечити взаємодію між 

органами управління на всіх рівнях; дає можливість 

обґрунтовано підходити до розподілу функцій й 

організації взаємовідношень між вищестоящими і 

підпорядкованими штабами, між штабами сусідніх і 

взаємодіючих органів, цілеспрямовано організовувати 

взаємозамінність систем управління, її окремих 

елементів і посадових осіб. Наслідком реалізації цього 

закону є розробка настанов та інструкцій. 

Закон збереження пропорційності й оптимальності 

співвідношення всіх елементів системи управління 

відображає зв’язки як між окремими ланками системи 

управління, так й усередині кожної ланки. Цей закон 

говорить про те, що будь-яка система управління 

незалежно від ступеня складності й місця в загальній 

системі управління являє собою комплекс елементів, 

між якими повинна підтримуватися пропорційність й 

оптимальне співвідношення. Теорія великих систем 

доводить, що без пропорційності й оптимального 

співвідношення елементів система не може 

функціонувати ефективно або взагалі не працювати, 

оскільки завжди виявляться непрацездатні або слабкі 

ланки, які будуть порушувати, стримувати, гальмувати 

роботу інших елементів системи. Механізм чинності 

закону збереження пропорційності й оптимального 

співвідношення всіх елементів системи управління 

проявляється, у так званій «нормі керованості», що 

регламентує кількість об’єктів управління, які 

безпосередньо замикаються на один орган управління. 

Історії відома система управління, яка включала в себе 

п’ять компонентів, наприклад: центр, ліве й праве крило, 

авангард, ар’єргард. Довгий час панувала троїчна 

система (у дивізії три полки, у полку три батальйони, у 

батальйоні три роти і т.д.). У теперішній час на 

начальника органу охорони кордону замикається значно 

більше число підлеглих органів (підрозділів) охорони 

державного кордону. Це стало можливим завдяки 

розвитку технічних засобів управління, у тому числі 

засобів зв'язку, посиленню штабів, застосуванню 

прогресивних методів у їх роботі. У теперішній час 

наука управління рекомендує дотримувати «норму 

керованості» від 5 до 9 об’єктів. Усередині кожного 

органа управління механізм дії цього закону 

проявляється в регламентації числа управлінь, відділів, 

служб, що замикаються безпосередньо на начальника 

(командира), у дотриманні певної пропорції між групами 

управління, з одного боку, і групами зв’язку й 

забезпечення – з іншої, між структурою органів 

управління й кількістю створюваних пунктів управління, 

між обсягом роботи і кількістю офіцерів в управліннях, 

відділах, службах. Важливим методологічним наслідком 

дії цього закону є вимога відповідності ступеня 

деталізації оперативно-тактичної інформації органу 

управління певного рівня. Іншими словами, чим 

крупніше штаб (орган управління), тим більшими 

категоріями він повинен оперувати. Тобто, інформація 

про положення, стан, характер дій по мірі проходження 

знизу вверх в кожній наступній інстанції управління 

повинна нарощуватись, а командна інформація по мірі її 

руху зверху вниз, у кожній наступній інстанції 

управління, повинна більш деталізуватись. 

Узагальнюючи вищенаведене, можна зробити 

висновок, що збереження пропорційності й 

оптимального співвідношення всіх елементів системи 

управління є одним з шляхів забезпечення  високого 

наукового рівня управління в цілому. 

Закон сумісності технічних засобів і систем 

управління підпорядкованих та взаємодіючих органів 

відображає одну з найважливіших умов забезпечення 

ефективності взаємодії різних систем при спільному 

вирішенні завдань управління. У зв’язку з інтенсивним 

розвитком технічних засобів управління, широким 

використанням автоматизованих систем управління їх 

сумісність стала найважливішою умовою стійкого 

функціонування систем управління. Насамперед, 

сумісність повинна забезпечувати стикування технічних 

засобів у єдиному контурі управління по пропускній 

здатності, формам вхідних і вихідних сигналів і 

параметрів, енергоспоживанню, транспортній базі й 

іншим характеристикам. Крім того, сумісність передбачає 

виключення взаємних перешкод при одночасній роботі 

різних засобів, які використовуються у системі 
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управління. Крім технічної сумісності засоби 

автоматизації повинні мати сумісність й в 

інформаційному відношенні, оскільки вихідна інформація 

одного пристрою служить вхідною для наступних 

пристроїв. Інформаційна сумісність передбачає єдину 

класифікацію інформації, яка використовується в 

автоматизованих системах управління, єдину систему 

формалізації оперативно-службових документів і т.д. 

Інформаційна сумісність повинна поширюватися на всі 

інстанції системи управління. 

Закон єдності та співпідпорядкованості критеріїв 

ефективності, які використовуються у процесах 

управління. Всі структурні підрозділи Державної 

прикордонної служби України вирішують завдання, які 

покладені на них, тісно взаємодіючи один з одним. Однак, 

маючи загальну кінцеву мету, вони у своїх конкретних 

діях керуються цілями, що безпосередньо ставляться 

перед ними. Виходячи з цілей охорони державного 

кордону визначаються цілі для кожного регіонального 

управління Державної прикордонної служби, із цих цілей, 

у свою чергу, випливають цілі для органів охорони 

державного кордону, з них цілі оперативно-службових 

дій. Можна простежити прямий, але в той же час, досить 

непростий зв’язок між цілями охорони державного 

кордону та цілями конкретного прикордонного наряду, 

окремого прикордонника, що бере участь у ній, 

одержавши як би «дерево цілей», від цілей генеральних, 

на значний період часу, до локальних, безпосередніх, 

сьогоднішніх. При цьому важливо, щоб локальні, 

безпосередні, сьогоднішні цілі не суперечили, а 

випливали із цілей генеральних. Значимість усякої 

планової дії залежить від того, наскільки вона відповідає 

визначеній меті, а показниками такої відповідності 

служать критерії ефективності. З огляду на, те що кожна 

інстанція керується своїми, локальними цілями, не 

надається можливим виробити такий універсальний 

критерій ефективності, який міг би служити показником 

ступеня досягнення цілей на будь-якому рівні управління. 

Тому, в управлінні необхідно застосовувати певну 

систему критеріїв ефективності. 

На одних рівнях управління для характеристики 

ступеня досягнення мети може бути досить одного 

показника, на другому, більш високому рівні 

управління, необхідно застосовувати кілька показників, 

або деяку критеріальну функцію, що залежить від 

багатьох показників. Кожний критерій ефективності 

повинен відповідати меті й завданням, що стоять перед 

органами (підрозділами) охорони державного кордону, 

бути чутливим до зміни вихідних параметрів,  досить 

простим (мати явний фізичний зміст) і піддаватися 

чисельному вираженню і розрахунку. Але дотримання 

тільки цих вимог недостатньо. Закон вимагає єдності й 

співпідпорядкованості критеріїв ефективності які 

використовуються, а для цього, по-перше, локальні 

критерії (критерії оцінки часткових заходів) повинні 

логічно випливати із критеріїв, які  використовуються на 

більше високих рівнях. Тільки при цьому умові кожний 

орган (підрозділ) охорони державного кордону зможе 

планувати свої дії й діяти як складові частини єдиного 

цілого, скеровуючи свої зусилля на досягнення 

загальних цілей, які визначені вищими органами 

управління, навіть у тих випадках, коли загальні цілі в 

повному обсязі до них не доводяться. По-друге, у 

системі повинні використовуватись уніфіковані критерії 

для оцінки аналогічних заходів, які проводяться всією 

Державною прикордонною службою. Тільки в цьому 

випадку забезпечується можливість порівняти очікувані 

й фактичні результати досягнення аналогічних цілей та 

узагальнювати результати досягнення загальних цілей. 

Уніфікація повинна поширюватися як на змістовне 

формулювання критеріїв ефективності, так і на їх 

математичне вираження. 

Таким чином, дотримання вимог закону єдності й 

співпідпорядкованості критеріїв ефективності 

(стандартизації оперативних нормативів) є, в сучасних 

умовах, однією з важливих умов забезпечення високого 

наукового рівня управління. 

Закон відповідності потрібного та наявного часу при 

вирішенні завдань управління відображає одну з 

найважливіших вимог управління – його оперативність. 

Під час планування та управління ходом оперативно-

службових дій необхідно вести ретельний облік балансу 

часу, з врахуванням дій правопорушників, обчислювати 

резерв часу або його дефіцит. Із цією метою варто 

розглядати два виду часу – наявний та потрібний час, які 

при веденні оперативно-службових дій знаходяться у 

протиріччі між собою. 

Наявний час – часовий відрізок, в який ми повинні 

вкластися при здійсненні будь-якого заходу, щоб 

забезпечити його успіх. Це той час, що «надають» нам 

правопорушники або визначає вище керівництво у 

вигляді заданого, або директивного часу (строку), який, 

також обумовлено на основі аналізу намірів 

правопорушників. Потрібний час – час, у який ми 

можемо вкластися при здійсненні даного заходу з 

урахуванням рівнів підготовки, готовності до дій, 

забезпеченості, положення стосовно правопорушників 

наших сил та засобів, їх можливостей, стану систем 

управління та методів, які використовуються 

керівництвом та штабами. Сприятливий для нас баланс 

часу забезпечується лише в тому випадку, якщо 

потрібний час не перевищує наявний. Чим більше 

різниця між наявним та потрібним часом, тим у більше 

вигідному положенні ми перебуваємо, оскільки ця 

різниця є не що інше, як резерв часу, який забезпечує 

нам можливість компенсувати непередбачені обставини, 

похибки в розрахунках часу, наявності елементів 

випадковості та невизначеності в обстановці що 

склалася  і даних про неї. У випадку, коли потрібний час 

виявляється більше за наявний, утворюється дефіцит 

часу, який не дозволяє виконати те, що заплановано, 

оскільки правопорушники випередять нас у своїх діях. 

Оперативно-службовим діям, умовам їх підготовки та 

ведення властиві елементи випадковості й 

невизначеності. Тому потрібний та наявний час повинні 

розглядатися не як детерміновані, а як імовірнісні 

величини. Їх варто вважати математичним очікуванням 

(середнім значенням) відповідних часів. 

Закон залежності ефективності вирішення завдань 

управління від обсягу інформації що використовується 

виражає стійкі зв’язки, які об’єктивно існують у 

процесах управління між якістю виконання завдань 
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управління та обсягом інформації, яка використана в 

інтересах їх вирішення.  

Для вирішення кожного завдання органам управління 

потрібен певний об’єм інформації. Збільшення або 

зменшення кількості даних не приводить до 

однозначних змін ефективності прийнятих рішень і 

витраченого при цьому часі.  Механізм дії цього закону 

показує, що зі збільшенням обсягу вхідної інформації 

ефективність прийнятого рішення буде збільшуватись. 

Однак після отримання певного обсягу інформації 

подальше її збільшення вже не приводить до істотного 

підвищення ефективності рішення. Для виконання 

завдання в будь-якій обстановці існує найкраще 

рішення, яке може бути отримане при наявності 

вичерпної інформації. Механізм чинності даного закону 

диктує необхідність конкретного вирішення різних 

питань удосконалювання техніки й технології 

управління. Найважливіша проблема сьогоднішнього 

дня - збір, обробка, передача й зберігання інформації. 

Вивчення й практичне застосування цього закону до 

конкретних органів і умов управління дозволяє шляхом 

експериментів і розрахунків установлювати обсяг і зміст 

інформації, необхідної для ефективного рішення 

кожного завдання управління в прийнятний термін. 

Знання механізму дії цього закону необхідно під час 

планування заходів щодо підвищення живучості, 

надійності і захищеності роботи засобів і систем збору, 

обробки, передачі й відображення інформації. Недоліки 

в їх роботі можуть привести до втрати або затримки 

частини інформації, що знижує ефективність рішення 

багатьох завдань управління. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямку. Закони управління, повинні стати 

предметом глибокого вивчення й практичного 

використання в процесах управління. Безумовно, в 

управлінні ДПСУ діють і інші закони, які необхідно 

розкривати, формулювати, з’ясовувати механізм їх дії та 

шукати шляхи і способи найбільш ефективного їх 

використання в практичній діяльності.  

Напрямами подальших наукових пошуків є 

дослідження та розробка принципів теорії управління 

Державної прикордонної служби України на основі на 

основі пізнання об’єктивних законів (закономірностей).  
Література 

1. Магась Г.А. «Теоретичні засади державного управління в 
прикордонній сфері». Актуальні проблеми державного 
управління: збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ. – 2013. - № 
1 (53). – С. 23-26 

2. Стратегія розвитку Державної прикордонної служби 
України до 2020 року, схвалена розпорядженням КМУ від 
23.11.2015 р. №1189-р. 

3. Закон України «Про державний кордон України» 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 2, с. 5 

4. Закон України «Про Державну прикордонну службу 
України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 27, 
с. 208 

5. Закон України «Про прикордонний контроль» (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 6, с. 46 

6. Статут з охорони державного кордону України, частина 
I прикордонний загін (проект) 

References 
1. Mahas H. A. «Teoretychni zasady derzhavnoho upravlinnia v 

prykordonnii sferi». Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: 
zbirnyk naukovykh prats ORIDU NADU. – 2013. - № 1 (53). – S. 
23-26 

2. Stratehiia rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby 
Ukrainy do 2020 roku, skhvalena rozporiadzhenniam KMU vid 
23.11.2015 r. №1189-r. 

3. Zakon Ukrainy «Pro derzhavnyi kordon Ukrainy» (Vidomosti 
Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1992, № 2, s. 5 

4. Zakon Ukrainy «Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu 
Ukrainy» (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2003, № 
27, s. 208 

5. Zakon Ukrainy «Pro prykordonnyi kontrol» (Vidomosti 
Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2010, № 6, s. 46 

6. Statut z okhorony derzhavnoho kordonu Ukrainy, chastyna I 
prykordonnyi zahin (proekt) 

 

 

Mahas H.A., 

Candidate of Sciences on Public Administration, Chief of department of the operative art,  

National academy of the State Border Guard Service of Ukraine named afterBohdan of Khmelnytskyi, magas-xm@ukr.net 

Ukraine, Khmelnytskyi 

GROUNDING OF APPROACHES ON FORMATION OF LAWS OF THE MODERN THEORY 

OF MANAGEMENT OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE 

On the basis of experience of operative-service activity of organs and units of the State Border Guard Service of Ukraine 

(SBGS), analysis of the scientific-methodical literature and normative-legal base laws of theory of management of the State 

Border Guard Service of Ukraine have been grounded and formed. Interpretation and cognition of laws of management 

(regularity of law) is basis of systematization of knowledge about a management, development of theory of management and 

worked out correct recommendations for practice. 

Key words: public administration, the state border protection, management organs, management laws. 
  



  
149  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, March # 22, Part 2, 2018 

УДК 401(018):340.113 

Мінченко О.В., 

к.ю.н., доцент, докторант кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ, 

olgaminchenko1004@gmail.com 

Україна, м. Київ 

 ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РЕЛЯТИВІЗМУ 

У ДОСЛІДЖЕННІ МОВИ І ПРАВА 
 

 

 

 

 

 
 

 

Постановка проблеми. Право, як і будь-який 

соціальний інститут, хоча і не має єдиного і одного 

референта – воно багатогранне, багатоаспектне – існує в 

соціальному світі у вигляді взаємодій людей, 

опосередкованих соціальними уявленнями. У цих 

процесах завжди співіснують психіка (психічні 

феномени), культура, мова, часто – економіка, політика і 

т.п. Тому знання про об’єкт пізнання являються завжди 

неповними, обмеженими, обумовленими системою 

соціальних цінностей, ідеологією суспільства, 

традиціями тощо, отже, знання завжди має відносний 

характер.  

Саме цей відносний характер знання про оточуючу 

дійсність, що формується у ході різних взаємодій з 

використанням пізнавальних засобів і процедур 

зумовлює наявність плюралізму філософсько-правових 

концепцій, що складають світоглядну основу 

праворозуміння та правового регулювання. 

У цьому контексті не можна не згадати такого 

філософського напряму, який є частиною філософсько-

правової парадигми дослідження права та інших 

правових явищ – релятивізму, який за своїм змістом є 

антагоністичним догматизму. Релятивізм був 

обумовлений визнанням неможливості існування 

єдиного способу опису дійсності, осмисленого ще в 

класичній фізиці початку XX ст., де зароджувалися його 

фундаментальні положення. Релятивізм права 

обґрунтовується філософським релятивізмом, 

сформульованим в сер. XX ст. в аналітичній філософії. З 

часів У.О. Куайна – американського філософа –

постулюється, що такі вихідні принципи моралі як 

свобода, справедливість, добрі звичаї та ін., принципово 

по-різному трактуються в різні історичні епохи і в 

різних культурах. Сучасний російський філософ Г. Левін 

зазначає, що релятивність пронизує всі сфери буття. 

Існують ієрархії релятивності. Історична послідовність, 

в якій відкривалися форми релятивності, збігається з 

історичною послідовністю, в якій виникали форми 

релятивізму. Античний релятивізм і релятивізм Нового 

часу – це значною мірою архів методології науки... 

сучасний релятивізм по суті тільки набуває розвитку. 

Вчений виокремлює такі сучасні форми релятивізму, як 

моністичний і плюралістичний релятивізм [1, с.75,79]. 

Важливо зазначити, що ціннісний релятивізм 

постмодернізму здатний впливати не тільки на 

теоретичне, а й на практично-духовне ставлення до світу 

і людини, і в цьому плані проявляється нове його 

співвідношення з етикою, правом і релігією
 
 [2, с.130]. 

Тому метою статті визначення ролі правового 

релятивізму як філософсько-правової основи досліджень, 

що стосуються співвідношення мови і права. Для 

досягнення мети передбачається вирішення таких 

завдань: 1) охарактеризувати зміст понять «правовий 

релятивізм» та «лінгвістичний поворот»; 
2) визначити форми прояву лінгвістичного релятивізму 

в правознавстві та лінгвістиці, охарактеризувати його 

інструментальне значення у дослідженнях зв’язку мови і 

права. 

Методологічною основою запропонованої статті є 

використання найбільш оптимальних методів та 

прийомів, обрання яких зумовлено особливостями 

об’єкта пізнання, який більшою мірою має відношення 

до філософії та теорії права. Так, одним із методів, що 

дозволив забезпечити обґрунтованість отриманих 

результатів, є діалектичний метод, завдяки якому стало 

можливим охарактеризувати співвідносність явищ 

оточуючої дійсності, які є об’єктами пізнання та 

знаходяться у взаємодії та розвитку, що має 

безпосереднє відношення до правового релятивізму. 

Корисним виявилося також використання методу 

герменевтики, завдяки якому здійснено аналіз та 

осмислення окремих текстів доктринального 

походження та які склали джерельну базу дослідження. 

Використання спеціально-юридичного методу дозволило 

здійснити ґрунтовний аналіз змісту базових понять, що 

дозволяють розкрити особливості правового релятивізму 

та лінгвістичного повороту. 

Стан розробленості проблеми. У зазначеному 

напрямі працювали представники як філософської, 

правової так і лінгвістичної науки, які зробили 

фундаментальний внесок у формування термінологічної 

та методологічної основи, розкрили інструментальну 

роль релятивізму як філософсько-правової категорії, 

окреслили її співставлення з іншими поняттями, що 

дозволило сформувати загальне бачення співвідношень 

між явищами мови та права. Найбільш відомими у 

цьому напрямі стали праці представників аналітичної 

філософії Г. Райла, Р. Рорті, Т. Куна, У. Куайна, 

Д. Девідсона, П. Файєрабенда, які на сьогодні складають 

фундамент філософсько-правових досліджень та 

В статті висвітлено особливості змісту поняття правового релятивізму як філософсько-правової основи 

юридико-лінгвістичних досліджень. Розкрито значення лінгвістичного повороту для правових досліджень, що 

передбачає пріоритет мови як об’єкта дослідження.  

Ключові слова: правовий релятивізм, правові цінності, мова, лінгвістичний релятивізм, правова сім'я, 

лінгвістичний поворот. 
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потребують додаткового осмислення  з точки зору 

перспектив подальшого розвитку мови як елементу 

національної культури, її інтегрування з іншими 

культурними феноменами, враховуючи розвиток 

правничої термінології, яка також зазнає впливу 

євроінтеграційних процесів. Крім того стан 

розробленості обраної проблематики характеризується 

здобутками представників філософсько-правової науки 

(Л. Вітгенштейн, Г. Бергманн, Р. Рорті, А. Тарський), які 

працювали в напрямку поширення та обґрунтування 

ідеології про виключну роль мови у різних галузях 

суспільного життя, як найважливішого об’єкта 

досліджень, що разом отримали назву – «лінгвістичний 

поворот». 

Виклад основного матеріалу. Релятивізм, як 

методологічна основа розуміння права, є підставою для 

формування окремого напряму досліджень із значним 

обсягом і змістом. Відомо, що релятивізм (від 

латинського relativus – відносний) розуміють як 

філософський принцип інтерпретації природних, 

соціокультурних, світоглядних, когнітивних об’єктів у їх 

відношенні один до одного і свого оточення. Він 

підкреслює пріоритет взаємозв’язку об’єктів перед їх 

субстанційними властивостями, пріоритет цілісності, 

системності реальності перед її окремими частинами, 

розвитку перед збереженням [3]. В юриспруденції часто 

релятивізм позначають як принцип додатковості [4]. 

Одним із прикладів прояву правового релятивізму є 

робота американського юриста П. Шлага, в якій він 

звертається до особливостей професійного сприйняття 

права на прикладі діяльності судді. «Внутрішній погляд – 

з позицій судді – на право, вважає П. Шлаг, не просто 

радикально спрощує право і «юридизує правову думку», 

але наділяє суддю необмеженою владою над діями 

інших суб'єктів права. Це усуває з поля дослідження 

різні взаємини між різноманітними суб'єктами права: 

адвокатами, клієнтами, суддями, громадянами, свідками, 

експертами і, тим самим, виключає можливість бачити 

право з цих різних перспектив. Такий «сліпучий» ефект 

самоототожнення суб’єкта правового процесу  змушує 

суддю та інших юристів вірити, що право у вигляді норм 

і концепцій дійсно існує і діє без проблем, регулюючи 

відповідні відносини [5, с.117].  

Деякі дослідники розглядають правовий релятивізм 

як характерну рису масової правової психіки. «Правовий 

релятивізм характеризується тим,  що нормам надається 

відносний, повністю умовний та змінний характер, що 

«людина залишає за собою право вирішувати, 

дотримуватись чи не дотримуватись їй правових норм у 

кожному конкретному випадку» [6, с.28].  

 Інші дослідники розглядають релятивізм в контексті 

розуміння основоположних цінностей в різних правових 

культурах. «Проявом релятивізму є існування різних 

концепцій прав людини залежно від цивілізаційної 

належності, які знайшли відображення у таких 

міжнародно-правових актах як Європейська конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод 

(1950 р.), Американська конвенція прав людини (1969 

р.), Африканська хартія прав людини і народів (1981 р.), 

Каїрська декларація з прав людини в ісламі (1990 р.), 

Арабська хартія прав людини (1994 р.)» [7, с.132]. 

Окрім аксіологічного підходу яскравим прикладом є 

використання правового релятивізму у юридико-

психологічному дослідженні Н.В.Хазратової, яка при 

визначенні рівнів суб’єктивної легітимності правової 

системи називає в тому числі правовий нігілізм, 

правовий релятивізм та правовий ригоризм. Якщо 

нігілізм та ригоризм є крайніми проявами ставлення 

особи до ролі права та закону у суспільному житті, то 

правовий релятивізм характеризується тим, що нормам 

надається відносний, повністю умовний та змінний 

характер, заперечується відносна стійкість речей та 

явищ. Правовий релятивізм, як окремий рівень 

суб’єктивного сприйняття права, ґрунтується на 

абсолютизації принципу «Людина – міра всіх речей». 

Завдяки ідеології правового релятивізму людина, на 

думку автора, сама приймає рішення про доцільність 

дотримання вимог правової норми в кожному 

конкретному випадку [8]. 

Проте такий стан речей у філософсько-правовій науці 

залишався до певного часу, у зв’язку з чим важливим є 

згадати про популярне явище сучасної філософії – 

«поворот». Сучасні наукові праці, в більшій мірі з 

проблем філософії права, в меншій з теорії права, 

насичені згадуванням про так звані «повороти»: 

«просторовий поворот», «антропологічний поворот», 

«логічний поворот», «лінгвістичний поворот» (їх 

кількість невпинно зростає). «Поворот» (наукова 

революція) у науковій філософській думці застосовують 

для позначення якісних змін в системах продукування, 

передачі та способів репрезентації наукового знання. У 

результаті «поворотів» (наукових революцій) 

дослідники створюють якісно нову комбінацію 

отримання та подачі наукового знання. В контексті 

нашого дослідження, актуальним є «лінгвістичний 

поворот» (мовна революція) оскільки він передбачає 

переосмислення поняття і ролі мови та, як наслідок, 

переосмислення співвідношення мови і права. 

Відомо, що термін «лінгвістичний поворот» 

запропонував американський філософ австрійського 

походження Густав Бергманн у статті «Онтологія 

Стросона», опублікованій в 1960 році. У ній автор 

аналізує працю «Індивідууми: нарис дескриптивної 

метафізики» англійського мислителя П.Ф. Стросона, яка 

вийшла друком роком раніше. На думку автора, аналіз у 

сфері метафізики треба застосовувати для того, щоб 

виявити глибинні структури буденної мови і 

продемонструвати, що мова має онтологічний вимір. 

Лінгвістичний поворот у філософії базується на 

певних трансформаціях філософських уявлень про 

природу свідомості, про співвідношення свідомості і 

мови, про сутність мовних утворень. Авторами 

лінгвістичного повороту по праву вважаються два 

відомих англійських філософа Дж. Остін (1911–1960) і 

Л. Вітгенштейн (1889–1951), які приблизно в один і той 

же час незалежно один від одного запропонували 

науковому співтовариству нове бачення проблеми мови. 

Вчене співтовариство все більше почало схилятися до 

того, що мовна реальність, яка представляє собою 

сукупність мовних знаків, які оточують людину в тій чи 

іншій обстановці і складається нерідко із знаків різних 

природних мов, як це відбувається в полілінгвістичному  
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середовищі, далеко не завжди забезпечує адекватну 

трансляцію інформації. 

Суттєво розвинув і популяризував ідею 

«лінгвістичного повороту» американський філософ 

Р. Рорті. У 1967 році під його науковою редакцією 

побачила світ збірка «Лінгвістичний поворот: нещодавні 

дослідження філософського методу». Лінгвістичний 

поворот передбачає пріоритет мови як об’єкта 

дослідження. «Говорити про зміст мовних виражень, 

значить говорити про той чи інший фрагмент, явище, 

події світу. Питання про зміст вживаних нами мовних 

виразів – це питання про наше життя у всім різноманітті 

його форм і ситуацій, у всій його повсякденності, тому 

що наша мовна діяльність невіддільна від нашої 

діяльності взагалі, від нашої присутності і участі у 

світі» [9, с.162]. 

Такий пріоритет мови асоціюється з 

фундаментальним значенням філософії мови в 

аналітичній філософії. Так, А. Вежбицька – лінгвіст зі 

світовим ім'ям - доводить, що свобода (а право – це міра 

свободи практично при будь-якому типі 

праворозуміння) для західного європейця – це благо, що 

виражає можливість вчинення дії, обмежена свободою 

іншого. Для слов'янина (поляка або росіянина) – це 

«вільність», вседозволеність, «переступання меж» (хоча 

скоріше теж благо). А для японця свобода – це 

антицінність, тому що наділена значенням 

протиставлення себе колективу [10]. У різних культурах 

різне розуміння «основних цінностей», що зумовлюється 

різним менталітетом, неоднаковим сприйняттям явищ і 

предметів  тощо. Як указує відомий філософ сучасності 

С. Хантінгтон «філософські погляди, основоположні 

цінності, соціальні відносини, звичаї і спільні погляди на 

життя значно відрізняються у різних цивілізаціях. 

Відродження релігії в більшій частині світу підсилює ці 

культурні відмінності. Культури можуть змінюватися, і 

природа їх впливу на політику та економічний розвиток 

може відрізнятися в різні історичні періоди. І все ж 

очевидно, що основні відмінності політичного і 

економічного розвитку різних цивілізацій мають коріння 

в розходженні культур» [11, с.25-26]. 

В аспекті зазначеного вище явища під назвою 

«лінгвістичний поворот», привертає увагу також питання 

лінгвістичного релятивізму, завдяки якому міг відбутися 

такий революційний етап (гіпотеза лінгвістичної 

відносності, теорія лінгвістичної відносності Сепіра –

Уорфа). Основні риси ідеї лінгвістичного релятивізму 

були сформульовані вже в роботах філософів XIX 

століття, таких, наприклад, як німецький мислитель 

Вільгельм фон Гумбольдт, який сприймав мову як дух 

нації. Схожі ідеї ще раніше висловлював і Вільгельм фон 

Гумбольдт, який обґрунтував ідею про нерозривність 

зв’язку мови з духовним світом людини і народу, 

проголошуючи, що «кожна мова є свого роду світогляд». 

Виділяють сильну і слабку версію гіпотези Сепіра –

Уорфа. Згідно сильної версії (концепція лінгвістичного 

детермінізму), відмінності в мові викликають 

відмінності в мисленні, тобто мислення безпосередньо 

залежить від мови. Слабка версія свідчить, що 

відмінності в мисленні просто пов'язані з мовою, але не 

обов'язково викликаються нею. 

Б. Уорф припустив, що мова впливає на поведінку і 

мислення людини. До таких же висновків він дійшов і 

проводячи крос-лінгвістичні порівняння, які вказали, що 

структура окремих мов підкреслює абсолютно різні 

аспекти реальності. Б. Уорф також уважав, що ці 

аспекти повинні сильно впливати на спосіб мислення 

людей, які говорять цією мовою [12, с.12]. 

У праці «Відношення норм поведінки і мислення до 

мови» Б. Уорф спростовує тезу «природної логіки» про 

те, що мова є лише зовнішнім процесом, пов’язаним 

тільки з викладенням думок, але не з їх формуванням, 

адже вважається, що мова, тобто використання мови, 

лише «інформує» про те, що вже в основних рисах 

склалося без допомоги мови. Формування думки – це 

нібито самостійний процес, названий мисленням або 

думкою і ніяк не пов’язаний з природою окремих 

конкретних мов [13]. Мислитель доводить, що скрізь, де 

в справах людей досягається домовленість або згода (що 

значною мірою нагадує процес правового регулювання), 

незалежно від того, чи використовуються при цьому 

математичні або будь-які інші спеціальні умовні знаки 

чи ні, ця домовленість досягається за допомогою мовних 

процесів або не досягається зовсім. Коли лінгвісти 

змогли науково і критично досліджувати велику 

кількість мов, абсолютно різних за своєю будовою, їх 

досвід збагатився, основа для порівняння розширилася, 

вони зіткнулися з порушенням тих закономірностей, які 

до того вважалися універсальними, і познайомилися з 

абсолютно новими типами явищ. Було встановлено, що 

основа мовної системи будь-якої мови (іншими словами, 

граматика) не лише інструмент для відтворення думок, 

граматика сама формує думку, є програмою і 

керівництвом розумової діяльності індивідуума, засобом 

аналізу його вражень і їх синтезу [14]. Тобто 

прослідковується чітка ідея лінгвістичної відносності, 

мова і мислення розрізняються. 

«Радикальне» формулювання гіпотези лінгвістичного 

релятивізму (гіпотези Сепіра – Уорфа) на сьогодні 

серйозно не сприймається наукою, є як аргументи «за», 

так і «проти». Американський лінгвіст, засновник 

генеративної граматики Н. Хомський розробив теорію 

універсальної граматики, де виклав досить вагомі 

аргументи, які спростовують положення гіпотези. 

Н. Хомський висунув ідею про уродженість мовних 

здібностей. На його думку, граматика універсальна і 

закладена природою, що в своїй основі всі мови єдині, а 

всі існуючі відмінності поверхневі, що вроджені 

здібності людини дозволяють їй оволодівати будь-якою 

мовою [15]. Його послідовник С. Пінкер також 

присвятив свої дослідження спростуванню положень 

гіпотези [16]. «Поміркований» варіант теорії 

розглядається і етнолінгвістико, і психологією, і 

культурологією, і в деякій мірі філософією права як 

важлива методологічна складова, що дозволяє отримати 

об’єктивні результати в гуманітарних науках, особливо 

при проведенні компаративних досліджень. Ця гіпотеза 

вказує на зв’язок мови та мислення: люди, що говорять 

різними мовами, по-різному сприймають і відображають 

дійсність; серед факторів цього є сама мова. 

Досліджуючи це питання Т.В. Терещенко та 

О.А. Гончаров зазначають, посилаючись на М. Бурас і 
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М. Кронгауз, що учень Боаса Сепір, продовживши 

вивчення різних культур, обрав для себе більш вузьку 

сферу – вивчення мов. Учений порівнював їх за різними 

критеріями, і виявивши, що серед них є суттєві 

відмінності, дійшов до висновку про те, що отриманий 

досвід про навколишній світ інтерпретується людиною 

через призму мови, а значить, і поведінка, і 

світосприйняття, і мислення пов’язані з мовою [17, с.12]. 

Можна зробити висновок за аналогією, що правовий 

порядок, як зовнішне оточення, також інтерпретується 

людиною (суб’єктом права) шляхом його осмислення за 

допомогою мовних форм. 

У цьому контексті повернемось до роботи 

С. Головатого «Про людські права», у якій він 

наголошує на тому, що «є не менш вагомі докази 

юридичного характеру на користь застосування 

словосполучення людські права замість «права людини». 

Останнє якщо не обов'язково скеровує (чи 

скеровуватиме) до позитивістського сприйняття прав, то 

принаймні завжди спокушатиме до такого. Цього не 

уникнути. Кажучи «права людини», завжди є (і буде) 

спокуса знайти того, хто їх дав. Сам же факт їх надання 

неминуче пов’язуватиметься з людською діяльністю, 

внаслідок чого з'являються акти позитивного права, в 

яких відбувається їх офіційний виклад, – національні 

(конституції, закони тощо) чи міжнародні (конвенції, 

договори, декларації тощо). І це правильно. Але в такий 

спосіб стають відомими людям не лише «права людини» 

як загальна категорія» [18, с.9]. І хоча багато хто не 

погоджується з наведеною тезою, вказуючи на 

відсутність різниці між термінами «права людини» та 

«людські права», через призму гіпотези Сепіра – Уорфа 

думка С. Головатого заслуговує на увагу.  

Висновки. За результатами проведених узагальнень 

правових досліджень з обраної проблематики 

уявляється можливим прийти висновку, що категорія 

«правовий релятивізм» є широковживаною у 

філософсько-правовій літературі та використовується 

для позначень співвідношень окремих правових явищ, 

взаємодія яких розглядається за принципом причинно-

наслідкового зв’язку. Зокрема, характеризуючи зміст 

зазначеної категорії, сучасні автори визначають 

релятивізм як методологічний принцип, який полягає у 

метафізичній абсолютизації відносності і умовності 

змісту пізнання. 

В контексті осмислення співвідношень мови і права 

значна кількість дослідників звертаються до 

характеристики змісту категорії «лінгвістичний 

поворот» («мовна революція»), що дозволяє більш 

глибоко та об’єктивно підійти до визначення ролі 

окремих термінопонять за допомогою яких 

позначаються елементи правової дійсності як об’єкти  

досліджень, характеризуються моделі правових 

відносин, сформульовані за допомогою юридичної 

техніки. Отже, під «лінгвістичним поворотом», 

внаслідок переосмислення співвідношення мови і права, 

слід розуміти революційний етап розвитку філософії, 

появу нового напрямку, суть якого було зведено до 

поширення та обґрунтування ідеології про виключну 

роль мови у різних галузях суспільного життя як 

найважливішого об’єкта досліджень. 

Релятивізм як напрям філософсько-правового 

мислення набуває властивих йому форм зовнішнього 

прояву, завдяки актуалізації ідеології співвідносності 

об’єктів або явищ в окремих системах наукового знання. 

Зокрема, у лінгвістиці формується напрям «лінгвістичний 

релятивізм», а у сфері правознавства поняття – 

«правовий релятивізм». Суть цих специфічних понять 

полягає у застосуванні принципу інтерпретації 

природних, соціокультурних, світоглядних та інших 

об’єктів, у їх відношенні один до одного та до свого 

оточення, при цьому пріоритет надається відносинам 

взаємозв’язку об’єктів, що домінують навіть над їх 

субстанційними властивостями. 

Виходячи із сутнісних характеристик релятивізму як 

певного принципу та напряму наукових досліджень, є 

можливість також визначити його пізнавальні 

можливості до характеристики співвідношень мови та 

права, які є самостійними феноменами дійсності. Між 

названими об’єктами пізнання існує постійний 

взаємозв’язок, завдяки якому відбувається відображення 

окремих форм існування права у правовій свідомості з 

використанням знакової системи, якою формалізується 

мова. В окремих випадках автори навіть говорять про 

існування «права мови», що свідчить про визнання 

певного статусу мови, як засобу юридичної техніки та 

форми засвоєння оточуючої дійсності. З іншого боку, за 

допомогою засобів правового регулювання визначаються 

межі застосування тієї чи іншої мови, за допомогою якої 

характеризуються межі правової свободи людини. 

Точність та обґрунтованість використання мовних 

формул (конструкцій) дозволяє праву як мірі 

справедливості всіх речей набути легітимних форм його 

становлення, розвитку та функціонування. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах дуже 

важливим і складним завданням є підвищення 

рентабельності підприємств. Більшість підприємств в 

Україні працюють нерентабельно, тобто вони 

неприбуткові, або їх рентабельність надто низька. Тому 

дослідження рентабельності, а також шляхів її 

підвищення на підприємстві – це вагоме питання на 

даний час. Також у зв’язку з тим, що при переході 

України на нові бухгалтерські стандарти змінилися 

методи визначення прибутку підприємства: замість 

балансового прибутку тепер використовується чистий 

прибуток, а показник прибутку є важливим при 

визначенні рентабельності підприємства. Тому тема 

рентабельності підприємства, а також шляхів її 

підвищення є досить актуальною на сьогодні в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі 

відомі економісти як О.А. Бугуцький, В.І. Іващенко, 

В.П.Савчук, М.А.Болюх, В.С.Дієсперова, В.М.Єрмоленко, 

М.В. Тітов, А.А. Мазаракі зробили значний внесок у 

вивченні питань щодо рентабельності підприємства. 

Дослідження праць зазначених науковців дає 

можливість узагальнювати теоретичні та методологічні 

основи резервів підвищення ефективності господарсько-

фінансової діяльності в сучасних умовах. 

Мета роботи. Мета статті полягає у розробці 

комплексу заходів щодо забезпечення рентабельності 

діяльності підприємства на основі з’ясування її 

економічної сутності та систематизації факторів 

формування. 

Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової 

економіки від рентабельної роботи залежить 

життєздатність підприємства, його можливості 

забезпечувати інтереси інвесторів, конкурувати з 

іншими підприємствами. Рентабельна робота 

підприємства визначається, насамперед, прибутком, 

який воно отримує, а показники рентабельності 

характеризують відносну дохідність підприємства. 

Рентабельність – це відносний показник ефективності 

роботи підприємства, як у загальній формі обчислюється 

як відношення прибутку до витрат (ресурсів). 

Рентабельність виробництва є найефективнішим 

показником, який може визначити економічну картину 

підприємства. Цей показник здатний визначити як 

ефективність всього підприємства в цілому, так і 

ефективність його окремих напрямків виробництва [1, 

с.192]. 

Показники рентабельності повніше, ніж прибуток, 

характеризують остаточні результати господарювання, 

тому що їх величина відображає співвідношення ефекту 

з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. Їх 

використовують і як інструмент в інвестиційній політиці 

і ціноутворенні. Основні показники рентабельності 

можна об'єднати в наступні групи: 

– показники рентабельності капіталу (активів); 

– показники рентабельності продукції; 

– показники, розраховані на основі потоків наявних 

грошових коштів [2, с.227].  

Сукупність показників рентабельності всебічно 

відбиває ефективність виробничої (операційної), 

інвестиційної та фінансової діяльності підприємства і 

відповідає інтересам учасників економічного процесу. 

На рівень показників рентабельності впливає багато 

чинників, що відбивають різні аспекти діяльності 

підприємства. Звичайно, позитивні чинники сприяють 

підвищенню рентабельності. Регулюючи розмір 

чинників з урахуванням їх взаємозв’язку можна досягти 

бажаного рівня рентабельності. 

Показники рентабельності використовують для оцінки 

результатів діяльності підприємства, його структурних 

підрозділів, у ціноутворенні, інвестиційній політиці, для 

порівняльного аналізу споріднених підприємств, що 

виробляють таку саму продукцію, для вибору варіантів 

формування асортименту і структури продукції, аналізу 

раціональності виробництва продукції. 

У статті визначено сутність рентабельності підприємств на основі аналізу досліджень праць відомих 

економістів. Також розкрито економічний зміст даного поняття, визначено роль рентабельності в 

сучасних умовах господарювання. Проаналізовано види показників рентабельності, їх значення для 

підприємства в сучасних умовах розвитку економіки. Виявлено фактори, що сприятимуть підвищенню 

ефективності діяльності підприємства та сформовано деякі організаційно-практичні шляхи і методи 

покращення рентабельності підприємств. 
Ключові слова: рентабельність, ефективність, прибуток, підприємство, шляхи підвищення рентабельності. 
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Тож, показники рентабельності показують, який 

прибуток був отриманий підприємством на одиницю 

витрачених ресурсів, а також прибуток, одержаний з 

кожної одиниці активів і вкладеного капіталу. Тобто 

аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити 

ефективність вкладення коштів у підприємство, 

раціональність їх використання, а також він показує чи 

здатне дане підприємство випускати високорентабельну 

продукцію, яка користуватиметься попитом серед 

споживачів, чи зможе це підприємство конкурувати з 

іншими подібними в умовах ринкової економіки. 

 Рентабельність як показник дає уявлення про 

достатність (недостатність) прибутку порівняно з 

іншими окремими величинами, що впливають на 

виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-

господарську діяльність підприємства. При визначенні 

показника рентабельності прибуток співвідноситься з 

чинниками, що мають найзначніший вплив на його 

отримання. Одним із таких чинників є витрати. Адже від 

того, що і скільки ми вкладаємо, залежить величина 

прибутку, який нам надходить у ціні реалізації разом з 

компенсацією завданих витрат. 

В сучасних умовах господарювання, підприємствам 

необхідно вжити заходів, що сприятимуть зростанню 

рентабельності їх діяльності. Всі фактори та шляхи 

підвищення ефективності підприємства можна поділити 

на внутрішні та зовнішні. Зовнішні фактори не залежать 

від діяльності підприємства, а формуються під дією 

ринкового механізму, законодавчого регулювання, 

економічної та політичної ситуації в державі. До 

основних зовнішніх факторів, що мають позитивний 

вплив на рентабельність підприємства можна віднести: 
 зниження податкового навантаження на підприємства; 

 підтримання обмінного курсу гривні та митних 

тарифів; 

 проведення ефективної банківської політики через 

зниження процентних ставок по кредитах та створення 

надійних механізмів рефінансування виробничої 

діяльності; 

 значне розширення внутрішнього ринку. 

Внутрішні фактори збільшення рентабельності є 

суб’єктивними, адже на них підприємство може 

впливати безпосередньо. До цих факторів можна віднести 

сукупність дій та заходів, що сприятимуть підвищенню 

ефективності діяльності підприємства, а саме: 

 збільшення обсягів реалізації продукції; 

 підвищення продуктивності працівників; 

 зростання ефективності використання основних 

фондів; 

 оптимізація складу і структури оборотних коштів; 

 введення ефективної маркетингової політики; 

 підвищення якості продукції та її конкуренто-

спроможності. 

Показник рентабельності відбиває співвідношення 

прибутку підприємства і факторів, які є, по суті, 

передумовами його виникнення. Бухгалтерська звітність 

дозволяє розрахувати велику кількість показників 

рентабельності, тому їх необхідно систематизувати в 

аналітичні групи з метою впорядковування і забезпечення 

оптимальності при виконанні аналітичних процедур [3, 

с.32-41]. 

Збільшення показників рентабельності підприємства 

значною мірою залежить від зростання чистого 

прибутку, який залишається в розпорядженні 

підприємства після сплати податків. Адже в умовах 

ринкової економіки чистий прибуток є основою 

економічного та соціального розвитку підприємства. 

Тому для підвищення рентабельності підприємства 

потрібно збільшувати прибуток. А це можна зробити 

наступними методами: нарощувати обсяги виробництва 

і реалізації товарів, робіт, послуг; здійснювати заходи 

щодо підвищення продуктивності праці своїх 

працівників; зменшувати витрати на виробництво 

(реалізацію) продукції, тобто знижувати її собівартість; з 

максимальною віддачею використовувати потенціал, що 

є в розпорядженні підприємства, в тому числі і фінансові 

ресурси; кваліфіковано, зі знанням справи здійснювати 

цінову політику, оскільки на ринку діють переважно 

вільні (договірні) ціни; грамотно будувати договірні 

відносини з постачальниками, посередниками, 

покупцями; вміти найдоцільніше розміщувати (вкладати) 

одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення 

оптимального ефекту. 

Одним із резервів росту рентабельності підприємства 

є збільшення об’єму реалізації товарної продукції, адже 

чим більше продукції реалізується, при інших рівних 

умовах, тим більшою є сума прибутку, що має 

позитивний вплив на рентабельність. 

При цьому підвищення рентабельності підприємства 

за рахунок збільшення обсягів реалізації товарів 

можливе за допомогою: 

– здійснення ефективної маркетингової політики в 

галузі збуту товарів; 

– диверсифікації асортименту шляхом внесення до 

переліку взаємодоповнюючих та взаємозамінних товарів; 

– регіональної диверсифікації діяльності (розширення 

регіону збуту); 

– надання споживчого кредиту при реалізації товарів 

тривалого користування; 

– розширення системи додаткових торгових послуг, 

пов’язаних із реалізацією товарів; 

– вироблення високорентабельної продукції та зняття 

з виробництва низькорентабельної. 

Важливим чинником зростання рентабельності 

підприємства є підвищення продуктивності праці. З 

ростом продуктивності праці знижуються витрати в 

розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і 

питома вага заробітної плати в структурі собівартості [4]. 

У підвищенні рівня рентабельності величезну роль 

відіграють також і трудові ресурси, з цього випливає що 

на підприємстві обов’язково: потрібно удосконалити 

роботу відділу кадрів; в першу чергу потрібно звернути 

увагу на професійні якості працівників, їх уміння 

працювати з колективом, відношення до своїх 

функціональних обов’язків [5, с.40-45]. 

Крім того, важливим фактором впливу на рентабельну 

діяльність підприємства є його нематеріальні активи. До 

нематеріальних переваг підприємства відносяться: ділова 

репутація, сталі ділові зв'язки з постачальниками, 

сформована мережа стабільних споживачів тощо. 

Зазначені переваги є складовими елементами такого 

нематеріального активу, як гудвіл [6]. 
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Рентабельність підприємства напряму залежить від 

його прибутку. Для одержання максимального прибутку 

підприємство повинне найбільш повно використовувати 

ресурси, що знаходяться в його розпорядженні. 

Збільшення випуску знижує витрати на одиницю 

продукції, тобто витрати на її виготовлення в розрахунку 

на одиницю продукції знижуються, а отже, знижується 

собівартість, що в остаточному підсумку веде до 

збільшення прибутку від реалізації продукції. Ну а крім 

цього, додаткове виробництво рентабельної продукції вже 

саме по собі дає додатковий прибуток. Таким чином, при 

збільшенні випуску і, відповідно, реалізації рентабельної 

продукції збільшується прибуток у розрахунку на 

одиницю продукції, а також збільшується кількість 

реалізованої продукції, кожна додаткова одиниця якої 

збільшує загальну суму прибутку. Унаслідок цього, 

збільшення рентабельної продукції, що випускається, за 

умови її реалізації дає значний приріст обсягу прибутку. 

Висновки. Рентабельність є одним із головних 

вартісних показників ефективності виробництва, який 

характеризує рівень віддачі активів і ступінь 

використання капіталу у процесі виробництва. 

На сучасному етапі ефективність діяльності 

підприємств характеризується відносною дохідністю чи 

прибутковістю, яка визначається показником 

рентабельності – тобто співвідношенням прибутку з 

понесеними витратами. Фінансовий стан підприємства 

треба систематично й усебічно оцінювати з 

використанням різних методів та прийомів аналізу. 

Неефективність використання фінансових ресурсів 

призводить до низької платоспроможності підприємства і, 

як наслідок, до зниження рентабельності підприємства. 

Отже, чим швидше обертається капітал, тим більша 

рентабельність. Щоб підвищити показник рентабельності, 

необхідно скоротити всі витратні статті, а саме: 

підвищити продуктивність праці; налагодити систему 

збуту; скоротити витрати на виробництво та реалізацію 

продукції; зменшити транспортні витрати. На основі 

аналізу середніх рівнів рентабельності можна визначити, 

які види продукції і які господарські підрозділи 

забезпечують велику прибутковість. Це стає особливо 

важливим в сучасних, ринкових умовах, де фінансова 

стійкість підприємства залежить від спеціалізації і 

концентрації виробництва. 
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PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE AND WAYS OF ITS INCREASES 

The article defines the essence of profitability of enterprises on the basis of analysis of research works of famous 

economists. Also, the economic content of this concept is disclosed, the role of profitability in the modern conditions of 

management is determined. The types of indicators of profitability, their importance for the enterprise in the modern 

conditions of economic development are analyzed. The factors that will increase the efficiency of the company's activity and 

identify some organizational and practical ways and methods of improving the profitability of enterprises are revealed. 
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Постановка проблеми. Матеріальною базою 

фінансових відносин є фінансові ресурси. Від складу та 

розміру фінансових ресурсів в значній мірі залежать 

обсяги та ефективність виробництва. До того ж, 

величина фінансових ресурсів впливає на приріст у 

виробництві та соціально-економічний розвиток 

підприємства. Тому в умовах ринкової економіки 

забезпечення найбільш ефективного використання 

фінансових ресурсів та пошуки фінансових джерел 

розвитку підприємства, мають важливе значення в його 

роботі. 

Аналіз досліджень та публікацій. Вагомий внесок у 

розробку теоретико-методологічних засад процесів 

формування і використання фінансових ресурсів 

зробили такі вчені: М.М.Бердар, М.Д.Білик, В.Борисова, 

О.Василик, О.Гудзинський, М.Дем’яненко, О.Р.Романенко, 

В.М. Федосов та інші. 

Мета роботи – Головною метою статті є розгляд 

сутності та особливості управління фінансовими 

ресурсами. 

Виклад основного матеріалу. Однією із необхідних 

умов успішного функціонування будь-якої 

підприємницької структури беззаперечно являється 

наявність достатніх «дешевих» фінансових ресурсів. У 

системі основних економічних ресурсів, фінансові, 

займають досить вагоме місце. Управління фінансовими 

ресурсами підприємства включає в себе систему 

принципів і методів розробки та реалізації 

управлінських рішень, які пов’язані з оптимальним 

формуванням фінансових ресурсів, а також 

забезпеченням високої ефективності їх використання [1, 

с.526]. Головною метою формування фінансових 

ресурсів підприємства є максимальне задоволення його 

фінансових потреб, що забезпечують прогнозовані 

темпи його сталого розвитку в майбутньому. У сучасних 

умовах управління, формуванням фінансових ресурсів 

підприємства є досить актуальною темою. Перед 

керівником постають проблеми вибору джерел 

фінансування, оптимізації співвідношення власних і 

залучених коштів та мінімізації вартості останніх. 

Досить важливо обрати найбільш доцільний варіант 

залучення фінансових ресурсів. Забезпечення 

підприємства фінансовими ресурсами у достатній 

кількості визначають фінансовий добробут, його 

платоспроможність, фінансову стійкість та ліквідність. 

Рух за інноваціями зумовлює необхідність дослідження 

проблем фінансування із різних сторін, зокрема, 

процесів формування фінансових ресурсів як основи у 

фінансовому забезпеченні господарської діяльності 

підприємств. 

Фінансові ресурси являють собою певні грошові 

кошти, які є в розпорядженні підприємства, сформовані 

ще до початку його діяльності в процесі утворення 

статутного фонду. Згодом ці кошти інвестуються для 

забезпечення виробничо-господарської діяльності, 

розширення і розвитку виробництва (мікрорівень) [2, 

с.28].  

На думку В.П. Кудряшова, фінансові ресурси – це 

сукупність фондів, що приймають участь у забезпеченні 

діяльності суб'єктів і виконують обіг у грошовій формі. 

Фінансові ресурси завжди є власністю тих чи інших 

суб'єктів і необхідні для досягнення певних цілей. Як 

вважали О.Д. Данілов та Д.М. Серебрянський, фінансові 

ресурси – це грошові фонди фінансової системи, 

утворені в результаті фінансової та економічної 

діяльності в процесі створення та розподілу валового 

національного продукту протягом певного періоду і 

використовуються у забезпеченні безперебійного 

функціонування та розвитку народного господарства 

(макрорівень) [2].  

Отже, під фінансовими ресурсами визначають певну 

сукупність коштів, яка перебуває у розпорядженні 

держави, муніципальних утворень, або деяких суб'єктів 

господарювання, та призначена для фінансування 

розширеного відтворення та виконання великої кількості 

фінансових зобов'язань. 

Успішна діяльність підприємства залежить від 

раціонального управління процесом формування 

фінансових ресурсів, яке здійснюється за такими 

основними етапами (рис. 1). 

Стаття присвячена висвітленню методичних питань щодо формування фінансових ресурсів підприємств. 

У статті узагальнено теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємств. Проаналізовано 

методи оцінки ефективності використання фінансів. 

Ключові слова: фінансові ресурси, прибуток, акціонерний капітал, довгострокові та короткострокові 

зобов'язання, баланс. 
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Рис. 1. Основні етапи управління формуванням фінансових ресурсів 

 

Основна частина етапів складається із залучення 

фінансових ресурсів. Для того, щоб виявити обсяг, склад 

і форму їх залучення, а також оцінити ефективність 

формування фінансових ресурсів слід здійснити аналіз. 

Із результатів отриманих при допомозі цього аналізу за 

минулий рік, складається план на наступний. У 

запланованому обсязі необхідно задовольнити усі 

головні фінансові потреби підприємства: поточні 

витрати на виробництво; інвестування коштів у 

капітальні вкладення, на розширення виробництва та 

технічне оновлення, використання нематеріальних 

активів; інвестування фінансових ресурсів у цінні 

папери; інвестування нематеріальних активів; внески у 

позабюджетні фонди; утворення різних грошових 

фондів і резервів. Далі слід провести оцінку варіантів 

фінансування з урахуванням: плати за використання 

коштів і додаткових витрат на залучення фінансування. 

Формування власних фінансових ресурсів, 

забезпечує майбутній розвиток підприємства. Власні 

фінансові ресурси класифікуються за певними 

джерелами (таблиця 1).  

Таблиця 1  

Джерела формування власних фінансових ресурсів 

підприємства 

№ Джерела Склад джерел 

1 
Внутрішні 

джерела 

1. Прибуток, що залишається в 

розпорядженні підприємства;  

2. Амортизаційні відрахування від основних 

засобів і нематеріальних активів;  
3. Інші внутрішні джерела формування 

власних фінансових ресурсів. 

2 
Зовнішні 

джерела 

1. Залучення додаткового, пайового або 

акціонерного капіталу;  

2. Одержання підприємством безплатної 

фінансової допомоги;  
3. Інші джерела формування власних 

фінансових ресурсів. 

Із усіх внутрішніх джерел формування власних 
фінансових ресурсів найбільш вагоме місце належить 
прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства. 
За його допомоги формується основна частина власних 
фінансових ресурсів, забезпечується приріст власного 

капіталу, а відповідно, і зростання ринкової вартості 
підприємства. Значна роль у складі внутрішніх джерел 
належить також амортизаційним відрахуванням, особливо 
це відноситься до підприємств із високою вартістю 
власних основних засобів і нематеріальних активів; проте 
вони не збільшують суму власного капіталу 
підприємства, в свою чергу слугуючи лише засобом його 
реінвестування. Інші внутрішні джерела не посідають 
вагомого місця у формуванні власних фінансових 
ресурсів підприємства. До складу зовнішніх джерел 
формування власних фінансових ресурсів вагому роль 
грає залучення підприємством додаткового пайового 
(шляхом додаткових внесків у зареєстрований (пайовий) 
капітал) або акціонерного (шляхом додаткової емісії та 
реалізації акцій) капіталу. Для деяких підприємств одним 
із зовнішніх джерел формування власних фінансових 
ресурсів може бути отримана безоплатна фінансова 
допомога, яка надається, зазвичай, лише окремим 
державним підприємствам. До числа інших зовнішніх 
джерел можна віднести безплатно передані підприємству 
матеріальні та нематеріальні активи, що надалі будуть 
включені до складу його балансу. 

Фінансові ресурси підприємства формуються за 
рахунок як власних так і запозичених коштів. Загальна 
сума фінансових ресурсів складається у кожного 
окремого підприємства із наступних елементів: 

• Власний капітал: зареєстрований (пайовий) капітал, 
додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений 
прибуток тощо;  

• Поточні зобов'язання. 
• Довгострокові зобов'язання;  
• Забезпечення майбутніх витрат та платежів; 
В свою чергу величина власного капіталу 

визначається як алгебраїчна сума цих елементів, та 
відповідає наявному стану конкурентоспроможності 
підприємства [4, с.197] 

В економічній літературі вчені не прийшли до єдиної 
думки щодо змісту та послідовності фінансового аналізу 
формування і використання фінансових ресурсів 
підприємства. Тому варто зазначити, в якій 
послідовності слід проводити аналіз формування і 
використання фінансових ресурсів підприємства, ця 
послідовність може виглядати наступним чином: 

Етапи управління формуванням фінансових ресурсів 

1. Аналіз формування фінансових ресурсів у попередньому періоді; 

2. Планування обсягу фінансових ресурсів на наступний період; 

3. Оцінка вартості залучення фінансових ресурсів з різних джерел; 

4. Визначення співвідношення обсягу власних і залучених коштів; 

5. Організація залучення фінансових ресурсів; 

6. Забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів; 

7. Забезпечення своєчасних розрахунків за використання певних джерел 

залучення фінансових ресурсів. 
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Перший етап – відбувається аналіз джерел формування 

капіталу: оцінювання структури джерел фінансових ресурсів 
загалом, аналіз джерел власних коштів, аналіз кредитор-

ської заборгованості, аналіз джерел запозичених коштів.  

Другий етап – здійснюється аналіз усіх активів 
підприємства: аналіз структури і складу капіталу в цілому, 

аналіз дебіторської заборгованості, аналіз оборотного 

капіталу.  
Третій етап – аналізується ліквідність балансу 

підприємства, що передбачає певне реформування активів 
за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою щодо терміну їх 

погашення. Головна мета цього етапу являє собою певну  

перевірку синхронності надходження і використання 
фінансових ресурсів, тобто здатність підприємства щодо 

розрахунку по своїм зобов’язанням власним майном 

протягом довгого періоду часу.  
Четвертий етап – проводиться порівняльний аналіз 

фінансових показників декількох різних підприємств або за 
різні звітні періоди, тобто розраховується підсумовуючий 

рейтинговий показник. Причому необхідно зауважити: для 

методики аналізу формування і використання фінансових 
ресурсів перші два етапи є обов’язковими. Хоча для 

глибшого дослідження слід продовжити аналіз через 
вивчення співвідношення окремих статей пасиву і активу 

балансу підприємства, що запропоновано здійснювати на 

наступних етапах. 
Формування та використання фінансових ресурсів 

спрямоване на досягнення безлічі цілей підприємства, адже 

діє практично на всіх етапах виробництва товару. Серед 
головних цілей можна виокремити наступні[5]:  

– стійкість в умовах конкуренції;  
– недопущення банкрутства і значних фінансових 

невдач;  

– збільшення ринкової вартості;  
– зростання прибутку; 

– можливість виходу на інші ринки; 

– лідерство в боротьбі з конкурентами;  
– забезпечення темпів зростання економічного 

потенціалу;  
– зростання обсягів виробництва та реалізації продукції;  

– зменшення витрат;  

– забезпечення рентабельної діяльності і т.д. 
Отже фінансові ресурси постають важливим фактором 

прибуткової діяльності підприємства. Завдяки їхній 

наявності, досконалої структури залежить ефективна 
діяльність підприємства і можливість подальшого його 

економічного зростання. 
Висновки. Таким чином, під фінансовими ресурсами 

підприємства визначається певна сукупність як власних 

грошових доходів так і надходжень ззовні (позикових і 

залучених коштів), які знаходяться в його безпосередньому 
розпорядженні і призначаються для виконання фінансових 

зобов'язань, та фінансування поточних витрат, що пов'язані 

із розширенням виробництва і стимулюванням економіки. 
При формуванні фінансових ресурсів підприємства 

варто враховувати надмірну кількість внутрішніх та 

зовнішніх факторів, що мають значний вплив на його 
функціонування. Зовнішніми факторами виступають: 

розмір попиту на продукцію, економічний стан у країні, 
тенденції розвитку галузі, та стан  партнерів із якими наявні 

зв'язки. В свою чергу до внутрішніх належать: обмеженість 

виробничої потужності, рівень механізації, стан основних 
засобів підприємства, рівень кваліфікації робітників та ін. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 

економіки одним із перспективних шляхів економічного 

зростання підприємств є їх інноваційний розвиток. 

Завдяки якому можна забезпечити високі показники 

економічного розвитку, підвищити конкуренто-

спроможність підприємства та вирішити низку проблем, 

таких як: економічні, екологічні та соціальні. 

Інноваційна діяльність також здійснює вирішальний 

вплив на виробництво, адже завдяки нововведенням 

рівень виробництва може досягнути максимуму. Тому 

сучасні економічні умови потребують інтенсивної 

інноваційної діяльності, ефективної будови досліджень, 

новацій, стратегічних дій в інноваційній діяльності 

кожного підприємства. 

Значення інноваційної діяльності на сучасному етапі 

піднесення ринкових відносин важко переоцінити, 

оскільки сучасний прибутковий розвиток відбувається 

здебільшого на інноваційній основі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемам інноваційної діяльності присвячені 

дослідження низки відомих вітчизняних та іноземних 

учених-економістів: В. Александрової, Ю. Бажала, 

П. Беленького, В. Беренса, Г. Бірмана, В. Власової, 

О. Водачкової, В. Геєця, А. Гойка, Н. Гончарової, 

М. Долішнього, М. Джонк, Р. Іванух, С. Ільєнкової, 

Н. Краснокутської, Я. Крупки, О. Кузьміна, Б. Литвина, 

О.Лапко, Л.Гітмана, А.Кутейникова, Д. Львова, Б. Патона, 

А. Пересади, А. Перлакі, А. Пригожина, А. Савченка, 

А. Савчука, В. Терехова, П. Хавранека, М. Чумаченка, 

А. Чухна, С. Шмідта та ін. Проте чимало питань 

удосконалення організаційно-економічного механізму 

активізації інноваційної діяльності й досі залишаються 

невисвітленими і потребують теоретичного, методичного 

та практичного вирішення. 

Мета роботи. Мета статті полягає у дослідженні 

особливостей здійснення інноваційної діяльності на 

підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі 

економічний розвиток країн визначається не 

природними ресурсами і не обсягами промислового 

виробництва, а сукупною здатністю суб’єктів 

господарювання до впровадження нових ідей з метою 

задоволення споживчого попиту в певних товарах чи 

послугах. Пошук цих ідей є реакцією підприємців на 

зменшення доходу від своєї діяльності, що спричиняє 

насичення ринку відповідними товарами, а втілення цих 

ідей у життя залежить від ресурсних та інноваційних 

можливостей суб’єктів господарювання і від загального 

рівня науково-технічного розвитку країни [1, c.12]. 

Для дослідження інноваційної діяльності насамперед 

потрібно з'ясувати сутність поняття «інновація». 

Термін «інновація» (з англ. innovation – нововведення) 

утворене з двох словосполучень: лат. novatio – новація, 

новизна, оновлення, заміна) і англ. префікса in – в). Між 

тим потрібно розмежовувати поняття «новація» та 

«інновація», оскільки, новація – продукт інтелектуальної 

діяльності, а інновація – кінцевий результат інноваційної 

діяльності [2, с.276; 8, с.38]. 

Основоположником терміна «інновація», запровадже-

ного в економічну науку, вважається австрійський 

учений Й.А. Шумпетер, який у праці «Теорія 

економічного розвитку» 1912 року вводить 

словосполучення «нова комбінація – покращання якості 

виробництва, не шляхом дрібних поліпшень старого 

устаткування, а введення абсолютно нових основних 

засобів виробництва», згодом удосконалюючи свою 

теорію Й.А. Шумпетер словосполучення «нова 

комбінація» заміняє терміном «інновація» у праці 

«Кон'юнктурні цикли» 1939 року, де дає таке 

визначення: «... інновація – зміни з метою впровадження 

і використання нових видів споживчих товарів, нових 

виробничих і транспортних засобів, ринків і форм 

організацій» [3]. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» трактує 

інновацію таким чином: «Це новостворені і 

вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція чи 

послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти інноваційної теорії. Проаналізовано зміст поняття 
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іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і соціальної сфери» [4]. У 

зазначеному Законі сказано, що об’єктами інноваційної 

діяльності є: 

– інноваційні програми і проекти; 

– нові знання та інтелектуальні продукти;  

– виробниче обладнання та процеси;  

– інфраструктура виробництва і підприємництва; 

– організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, 

що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і 

соціальної сфери;  

– сировинні ресурси, засоби їх видобування і 

переробки;  

– товарна продукція;  

– механізм формування споживчого ринку і збуту 

товарної продукції. 

Інноваційна діяльність підприємств – це не лише 

розв’язання технічних завдань щодо створення нового 

продукту, нової технології чи удосконалення наявних, а 

й відбір перспективних науково-технічних досягнень, 

своєчасне патентування винаходів, просування 

наукомістких товарів на ринок. 

Таким чином, у сучасних умовах інноваційна 

діяльність організацій та підприємств набуває важливої 

ролі, є запорукою успіху на конкурентному ринку та 

основою ефективного підприємництва. 

Інноваційна діяльність і зокрема прийняття 

підприємством рішення про нововведення, на практиці 

має певний ризик. Для втілення в життя інноваційних 

рішень необхідно усвідомити до якого результату це 

призведе: до успіху чи занепаду на ринку. 

На успішність нововведень впливають такі чинники: 

– наявність в організації джерела творчих ідей; 

– ефективна система відбору та оцінки ідей нових 

виробів;  

– орієнтація на ринок;  

– перевага товару над товарами конкурентів;  

– маркетингове ноу-хау;  

– відповідність інноваційної стратегії меті 

організації; 

– доступ організації до ресурсів;  

– глобальна концентрація товару. 

У конкретному середовищі організації (фірми, 

підприємства) намагаються першими вийти на ринок з 

новим продуктом (технологією), щоб отримати додаткові 

прибутки у вигляді інтелектуальної ренти, оскільки з 

дифузією інновації попит на неї зменшується. Окрім того, 

керівництво підприємства зацікавлене у створенні 

продукції, яка б істотно перевершувала за своїми 

споживчими властивостями вже існуючі аналоги і яка б 

могла стати базовою для подальших модифікацій [5, c.76] 

Аналіз діяльності стабільних підприємств дозволяє 

виокремити ряд напрямків, пов’язаних з інноваційною 

діяльністю, що забезпечують підприємству 

максимальний прибуток: 

– по-перше, це розширення номенклатури продукції 

(послуг). Для функціонуючого підприємства воно 

можливе тільки в двох напрямках [6, с.318]: 1) випуск 

нової продукції (яка раніше не вироблялась на даному 

підприємстві); 2) удосконалення (модернізація або 

модифікація) продукції або послуги, яка вже 

виробляється. Обидва напрямки розробки, освоєння чи 

поліпшення продукції, яка вже виробляється за своєю 

суттю є інноваційною діяльністю;  

– по-друге, максимізація ціни, за якою реалізується 

продукція або надається послуга. Вочевидь, що 

можливість підвищення ціни реалізації продукту або 

послуги прямо залежать від попиту і пропозиції 

продукції підприємства на ринку; 

– по-третє, мінімізація витрат на виготовлення і 

реалізацію одиниці продукції. Цього можна досягнути за 

рахунок мобілізації резервів технології, що вже 

використовується, або за рахунок освоєння нової 

технологічної ланки або впровадження нових елементів 

у стару технологічну лінію;  

– по-четверте, максимізація обсягів реалізації 

продукції або послуги. 

Важливим фактором забезпечення інноваційного 

розвитку підприємства за сучасні умови стає 

нарощування можливостей щодо розширення сфер 

генерації, відбору і впровадження інновацій, ознакою 

чого стає інноваційний потенціал підприємства. Саме 

цей фактор виступає, з одного боку, як передумова 

вибору певної інноваційної стратегії, а, з іншого, як 

важливий чинник, що визначає ступінь сприйнятливості 

підприємства до інновацій [7]. 

В управлінні інноваційною діяльністю суб’єктів 

підприємницької діяльності пріоритетне значення 

належить інноваційному потенціалу підприємства, який 

є стратегічним критерієм ефективності функціонування 

підприємства, його результуючої складової. У процесі 

управління інноваційною діяльністю суб’єктів підприєм-

ницької діяльності необхідно знаходити оптимальне 

співвідношення між наступними параметрами: 

1) характеристики проекту (тривалість, вартість, 

необхідні ресурси, характеристики майбутньої інновації);  

2) наявний промисловий потенціал підприємства;  

3) фактори зовнішнього середовища (попит, латентні 

потреби, рівень існуючої або можливий рівень 

майбутньої конкуренції, інвестиційний клімат, 

податковий режим, політичний клімат, включаючи 

пільги підприємствам-новаторам, митну політику, 

обмінний курс валют та ін.).  

Необхідно зауважити, що інноваційна діяльність у 

абсолютному обсязі має комплексний, системний 

характер і включає наступні види роботи, як пошук ідей, 

ліцензій, кадрів, організацію дослідницької роботи, 

інженерно-технічну діяльність, яка зв’язує винахідництво, 

раціоналізацію, конструювання, виготовлення інженерно-

технічних предметів, інформаційну та маркетингову 

діяльність[8]. 

Особливою рисою будь-якої інноваційної діяльності 

виступає вираження інноваційних задумів і здійснення 

закладеного в них потенціалу. Виходячи з цього, 

інноваційну діяльність можна оцінити як комплекс дій, 

спрямований на практичне застосування наукових, 

науково-технологічних наслідків існуючого інтелектуаль-

ного потенціалу з метою виготовлення новітнього або 

вдосконаленого продукту, технологічного процесу, 

методів організації виробництва, праці, організаційної 

будови та систем управління. 
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З метою оперативної діяльності підприємствам 

необхідно активізувати свою інноваційну діяльність. 

Основними способами та методами активізації 

інноваційної діяльності на підприємстві повинні бути [9, 

с.302]: 

– удосконалення системи фінансування товарно-

інноваційних та інвестиційних проектів шляхом 

оптимізації показників кредитної лінії; 

– поліпшення інформаційної та маркетингової роботи 

за рахунок створення інформаційно-аналітичного 

відділу у складі служби маркетингу з чітко визначеною 

структурою та функціями спеціалістів; 

– упровадження товароорієнтовної організаційної 

структури управління на підприємстві, продукція якого 

характерна незначним рівнем наукоємності та 

нешироким номенклатурним діапазоном; 

– удосконалення системи стимулювання інноваційної 

праці шляхом упровадження мотиваційних заходів, що 

передбачають оптимізацію структури колективного та 

персонального стимулювання; 

– посилення інноваційної спрямованості стратегії 

бізнесової поведінки підприємства та його адаптації до 

мережевої інформаційної системи за рахунок уведення в 

бізнес-план підприємства розділів, що конкретизували б 

інформаційну систему підприємства та систему 

мотиваційних чинників інноваційної діяльності. 

Висновки. Таким чином, запорукою вдалого 

функціонування будь-якого підприємства є його змога 

до ведення інноваційної діяльності. Необхідно також 

усвідомлювати, що здатність до інновацій є потужним 

фактором конкурентоспроможності та розвитку 

підприємства. Інноваційна діяльність сьогодні 

обернулася на один із провідних  факторів ефективного 

функціонування та розвитку господарських систем в 

умовах ринкової економіки. Таку діяльність потрібно 

завжди збагачувати відповідно до об’єктивних законів 

ринку, вона стає реальністю, коли опирається на чітку 

політику, досконалу методику впровадження 

нововведень та оцінювання їх результативності. Отже, 

застосовування інновацій у функціонуванні підприємств 

забезпечує інноваційну направленість бізнесу та 

підвищення продуктивності господарської діяльності. 
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Постановка проблеми. Під час своєї діяльності 

кожне підприємство ставить своєю основною метою - 

отримання прибутку. Саме цей показник діяльності 

підприємства показує ефективність його роботи. Під час 

роботи підприємства, прибуток є одним із джерел 

подальшої ефективної роботи (розвитку) підприємства та 

показником щодо прийняття управлінських рішень. Як 

зазначається в нормативно законодавчій базі (Податковий 

кодекс України, П(С)БО 15 «Доходи», ПСБО 16 
«Витрати») для отримання прибутку потрібно від сукупних 

витрат за звітний період відняти сукупний дохід за цей 

же період. Таким чином, доходи і витрати підприємства 

вважають основними складовими формування 

основного фінансового результату підприємства. 

Постановка проблеми і актуальність дослідження. 

Під час своєї діяльності підприємство завжди має 

витрати, а для отримання позитивного фінансового 
результату (прибутку) підприємство повинно відпрацювати 

за звітний період таким чином, щоб розмір доходу 

переважав за отриманий розмір витрат. Тому від видів 

доходів отриманих підприємством та від періоду його 

отримання та відображення в обліку залежить фінансовий 

результат звітного періоду, який отримує підприємство. 

Метою статті є повністю висвітлити питання 

класифікації та визначення доходів і витрат , 

відображення їх в обліку, знайти шляхи удосконалення 

обліку доходів від реалізації продукції (робіт, товарів, 

послуг). Вирішити такі завдання: визначити сутність 

доходу від реалізації як економічної категорії; зробити 

виклад основних шляхів удосконалення обліку доходів 

від реалізації; дослідити методики обліку доходів від 

реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Згідно нормативно-

законодавчої бази [1-3] кожне підприємство в кінці 

звітного періоду для відображення в обліку фінансового 

результату повинно списати (обнулити) рахунки класів 

7, 8 та 9 до рахунку 79 «Фінансовий результат». Таким 

чином, для проведення списання цих рахунків потрібно 

знати процес їх формування та визначення: 

– доходи визначаються як збільшення вигід в 

економічному плані у вигляді надходження активів або 

скорочення зобов'язань, за допомогою яких власний 

капітал зростає (проте є один виняток – збільшення 

капіталу за рахунок внесків учасників); 

– витрати – це поняття абсолютно протилежне 

доходам, а саме – зменшення економічних вигід у 

вигляді скорочення активів або зростання зобов'язань, 

які й приводять до скорочення власного капіталу, але 

існує виняток – скорочення капіталу в разі його 

вилучення або поділу власниками. 

Посилаючись на п. 7 П(С)БО 15 «Дохід» в обліку 

класифікацію визнаних доходів за групами можна 

відобразити за допомогою такої схеми (рис. 1) [2]. 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація визнаних доходів за групами 
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Чистим вважають дохід від реалізації коли проводять 

певні відрахування, а саме податки і збори з доходів від 

реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, також сюди 

входять платежі за оренду об’єкта інвестиційної 

нерухомості, знижок які надаються, вартості товарів, які 

були раніше продані і повернуті та доходів які є 

власністю комітентів. 

Проте не всі норми П(С)БО 15 «Дохід» поширюються 

на доходи так як існують деякі винятки. Так, до таких 

видів доходів можна віднести: дохід з договору оренди, 

також дивідендами, які мають належність до підсумків 

фінансових інвестицій і за якими ведуть облік методом 

участі в капіталі. Також важливі доходи від страхової 

діяльності, від зміни справедливої вартості фінансових 

активів і зобов'язань, від ліквідації, продажу, погашенні 

зазначених активів і зобов'язань. Тож, на наведені вище 

різновиди доходу регулюють такі стандарти як П(С)БО 12 

«Фінансові інвестиції», П(С)БО 14 «Оренда», П(С)БО 30 

«Біологічні активи» та ін. [4-6]. 

Виручку від збуту продукції можна визнати у 

випадку коли:  

– всі можливі вигоди та ризики, що відносяться до 

права власності на товар або інший актив були передані 

покупцю; 
– при не здійсненні підприємством в майбутньому 

управління й контролю над проданою продукцією;  

– за умови достовірності визначення суми виручки;  
– коли точно впевнені, що після проведення цих дій 

збільшаться економічні вигоди компанії, а затрати, які 

відносяться до цієї операції, будуть точно вирахувані [3]. 
Якщо виникає така ситуація, коли можна точно оцінити 

вигоду, є велика ймовірність, що при наданні послуг будуть 

надходити економічні вигоди, є можливість зробити точну 
оцінку ступеня готовності операції, яка надає послуги на 

дату балансу, є можливість зробити точну оцінку затрат, 
здійснених щоб надати послуги, необхідні для їх закінчення 

тоді можливо знайти дохід отриманий при наданні послуг. 

Щоб зробити оцінку ступеня готовності робіт з надання 
послуг потрібно досконало вивчити виконану працю, 

вирахувати питому вагу кількості послуг, які були виконані в 

певному періоді, порівнюючи із загальним обсягом послуг, 
які зобов’язані надати. Визначити питому вагу затрат, які 

були понесені підприємством під час виконання послуг, у 
загальній сумі цих затрат. 

Враховуючи п. 6 П(С)БО 15 «Дохід» ми не можемо 

визнати доходами:  
 розмір ПДВ, акцизів, інших податків та обов'язкових 

платежів, які підлягають щоб їх перерахували в бюджет і 

позабюджетні фонди; 

 надходження на вигоду комітента, принципала і 

т. п. які надходять виходячи з договору комісії, 

агентського та інших аналогічних договорів;   

 розмір наперед оплаченої продукції; 

 розмір авансу, який надійшов в рахунок оплати 

продукції; 

 розмір завдатку під заставу або в погашення 
позички, за умови якщо це передбачено договором; 

 надходження інших осіб; 
 надходження які утворилися від первинного 

розміщення цінних паперів; 

 розмір балансової вартості валюти [3]. 
Якщо відбувається обмін продукції на продукцію подібну 

за призначенням і якщо вони схожі за справедливою 

вартістю то дохід не може бути визнаним [3]. Беручи до 
уваги Інструкцію № 291 доходи відображають на наступних 

рахунках бухгалтерського обліку:   
 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (Кт 70); 

 інші операційні доходи (Кт 71 ); 
 доходи від участі в капіталі (Кт 72); 

 інші фінансові доходи (Кт 73); 

 інші доходи (Кт 74) [6] . 
Види вигід, які отримало підприємство відображають на 

відповідних субрахунках рахунків обліку доходів (70–74) від 
проведення господарських операцій. Підґрунтям для обліку 

господарських операцій в бухгалтерії виступають первинні 

документи, в яких є інформація про ці операції [1]. 
Господарською операцією називають дію або подію, які 

викликають зміни у структурі активів і зобов'язань,а також 
власному капіталі підприємства.  

Витрати – це зменшення вигід з боку економіки у 

вигляді скорочення активів або посилення зобов'язань, в 
разі чого зменшується власний капітал, виняток становить 

лише скорочення капіталу під час його вилучення або 

поділу власниками. Принципи за якими формується в 
бухгалтерському обліку інформація про затрати компанії та 

відображення її у фінансовій звітності визначено 
П(С)БО 16 «Витрати». Об'єктом затрат вважають 

продукцію, роботи, послуги або вид діяльності компанії, які 

повинні бути визначені за належністю зв’язку з їх  
виробництвом витрат [8]. Економічно однорідні затрати 

поєднуються в елемент витрат. Затрати, що відносяться 

суто до конкретного об'єкту витрат шляхом, який 
доцільний з економічного боку, входять до складу прямих 

витрат. Згідно П(С)БО 16 «Витрати» визнані витрати 
класифікуються за наступними видами (рис. 2) [8]. 

 

 

 

 

Рис. 2. Класифікація визнаних витрат 
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Витрати, які безпосередньо відносять до операційної 

діяльності підприємства, називають операційними. Вони 

складаються з собівартості реалізованої продукції, 

адміністративних витрат, витрат на збут та інших 

операційних витрат. Варто звернути увагу, що до складу 

собівартості реалізованої продукції  входять:  виробнича 

собівартість, в яку входять прямі виробничі витрати, 

змінні загальновиробничі витрати (далі – ЗЗВ) і постійні 

розподілені ЗВВ [9]; нерозподілені постійні ЗВВ і 

наднормативні виробничі витрати. 

Витрати операційної діяльності групують за 

економічними елементами (статтями затрат) таким чином 

(п. 21 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів») [9]:   

– матеріальні затрати (перелічені в п. 22); 

– витрати на оплату праці (перелічені в п. 23); 

– відрахування на соціальне страхування (перелічені 

в п. 24); 

– амортизація (її склад наведено в п. 25); 

– інші операційні витрати (перелічені в п. 26). 

Слід зазначити, що перелік статей затрат 

визначається організацією самостійно.  

До фінансових витрат компанії відносяться затрати, 

пов'язані з позиками, наприклад затрати при сплаті 

відсотків за кредит та ін., крім фінансових витрат, які 

включають у собівартість кваліфікаційних активів згідно 

П(С)БО 31 «Фінансові витрати» [10]. Перелік фінансових 

витрат можна знайти у п. 27 П(С)БО 16 «Витрати» [8], а 

як формуються методологічні принципи інформації про 

них та як вони розкриваються у фінансовій звітності – у 

П(С)БО 31 «Фінансові витрати» [9]. Втрати, утворені від 

участі в капіталі є втратами від інвестицій в асоційовані, 

дочірні або спільні підприємства, які обліковують 

методом участі в капіталі (п. 28 П(С)БО 16 «Витрати») 

[8]. До інших витрат входять витрати, що з’являються під 

час роботи підприємства (крім фінансових витрат), але не 

відносяться безпосередньо до виробництва і реалізації 

продукції. Сюди входять втрати від зменшення 

корисності необоротних активів, не операційних курсових 

різниць та інші витрати. Повний список даних витрат 

можна знайти в п. 29 П(С)БО 16 «Витрати» [8]. Витрати з 

податку на прибуток включають загальну суму витрат із 

цього податку, до якої входить поточний податок на 

прибуток з урахуванням відстроченого податкового 

зобов'язання та відстроченого податкового активу.  

Слід зазначити, що на підставі П(С)БО 17 «Податок на 

прибуток» зазначаються основні методологічні принципи 

щодо формування в бухгалтерському обліку інформації 

щодо витрат, доходів, активів та зобов'язань з податку на 

прибуток та її відображення у фінансовій звітності [11]. 

Відповідно до п. 9 П(С)БО 16 «Витрати» [8] до витрат не 

відносяться: суми передоплати запасів, робіт, послуг; 

погашення отриманих позик; інші скорочення активів або 

примноження зобов'язань, які не відносяться до ознак, що 

зазначені у п. 6 П(С)БО 16 «Витрати» [8]; затрати, які 

показують скорочення власного капіталу у відповідності 

до даного стандарту. Дані суми відображають на 

рахунках обліку розрахунків компанії з іншими 

юридичними та фізичними особами. Було установлено 

такі правила визнання витрат, згідно з П(С)БО 16 

«Витрати» [8]: витрати визнають водночас зі скороченням 

активів або примноженням зобов'язань, що в свою чергу 

приводить до скорочення власного капіталу компанії (є 

виняток – скорочення капіталу через його вилучення або 

поділу між власниками), при умові, що ці витрати будуть 

достовірно оцінені (п. 5, 6). Деяка частина витрат, які 

пов'язані з виробленням продукції, може не визнаватися 

витратами звітного періоду тому її включають до складу 

затрат незавершеного виробництва. Частина витрат 

поточного періоду, як приклад можна взяти витрати, 

понесені через роботи з підготовкою до виробництва в 

галузях промисловості які залежать від сезону, з 

вивченням нових виробництв та агрегатів, заплачені 

авансом платежі оренди, сплата страхового поліса, 

газетні, журнальні передплати і т. п., може відображатись 

у складі витрат майбутніх періодів. Також існують 

витрати, які фактично ще не здійснили, але вже включили 

до витрат поточного періоду, тобто зарезервували для 

майбутніх витрат. Їх називають забезпечення майбутніх 

витрат і платежів (є винятком сума забезпечення, яку 

включають до первісної вартості основних засобів). Вони 

включають забезпечення виплат відпусткових, 

гарантійних зобов'язань, інших витрат і платежів.    

Згідно з Інструкцією № 291 бухгалтерський облік 

витрат поточного (звітного) періоду ведеться на 

рахунках класів 8 «Витрати за елементами» (рахунки 

80–85) і 9 «Витрати діяльності» (рахунки 90–98). При 

цьому собівартість реалізації відображають на рахунку 

90. Виробнича собівартість формується на рахунку 23 

«Виробництво», витрати майбутніх періодів – на 

рахунку 39, забезпечення майбутніх витрат і платежів – 

на рахунку 47. Підґрунтям для бухгалтерського обліку 

витрат є господарські операції, що були здійснені, також 

інформація про які знаходиться в первинних 

документах. Вимоги до первинних документів для того 

щоб показати витрати такі самі, як і для інших 

господарських операцій [6]. 

Висновки. Поняття доходів і витрат, які визначені в 

Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», а також в інших відповідних 

П(С)БО - практично збігаються. Крім того, у П(С)БО 15 

«Дохід» та у П(С)БО 16 «Витрати» визначено 

методологічні принципи формування в бухгалтерському 

обліку інформації про доходи і витрати та наведено їх 

класифікацію. Доходи і витрати відображаються в 

бухгалтерському обліку як результат господарських 

операцій. Слід зазначити, що відомості про господарські 

операції містяться в первинних документах. Так, з 

01.01.18 р. (після набуття чинності змін, внесених до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні») незначні неточності, що містяться в 

первинних документах, не будуть служити підставою 

для невизнання господарської операції. Головне, щоб 

неточності не зашкодили ідентифікувати особу, яка 

брала участь у господарській операції, і первинний 

документ містив усі обов'язкові реквізити. 
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Постановка проблеми. Для ефективного 

функціонування, сучасні підприємства, потребують 

гнучких систем оцінки й аналізу їх діяльності. Саме з 

позиції управління дуже важливо теоретично 

переосмислити методи бухгалтерської науки, розробити 

спеціальні методи дослідження. У сучасних умовах 

господарювання, оцінка активів, не сформувалась у 

комплексний методичний прийом через недостатнє 

вироблення методичних основ, невизначеність законів, 

функцій і предмета досліджень. Саме оцінка активів,  

залишається основним завданням та умовою подальшого 

розвитку бухгалтерського обліку, для отримання 

достовірної інформації.  

Метою статті є обґрунтування теоретико-

методичних положень оцінки, а також розроблення 

прикладних рекомендацій щодо їх реалізації на 

підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Оцінка, як спосіб 

вартісного вимірювання явищ є одним із складових або 

елементів методу бухгалтерського обліку. При 

проведенні оцінки необхідно використовувати грошовий 

вимірник, без якого в умовах товарного виробництва та 

обміну системний бухгалтерський облік стає 

неможливим. Вона з одного боку, є методом надання 

інформації про спожиті в процесі виробництва різні 

господарські засоби, енергію, послуги і приведення їх до 

порівнювального вигляду, тобто є універсальним 

прийомом вимірювання господарських засобів і 

матеріальних процесів, що відбуваються за участі цих 

засобів, і живої праці, а з іншої – є продуктом 

калькуляційної роботи, результатом реалізації за 

допомогою калькуляційного механізму науково-

пізнавальної функції бухгалтерського обліку.  

Перш за все, розглянемо як змінюється вартість 

активу через дію інфляційного чинника. Ще Г. Свіней – 

засновник стабілізаційної економіки, пропонував 

постійно перераховувати облікові об’єкти, відповідно до 

індексів цін і вважав «що не можна складати на одному 

рахунку товари, куплені по 20 дол. США за бушель, з 

такими ж товарами, але купленими за вищою або 

нижчою цінами» [1, с.238]. Автор також відстоював 

переоцінку активів за допомогою загального індексу цін, 

а не способом індивідуальних індексів, мотивуючи це 

тим, що варіація в першому випадку є значно меншою, 

ніж в другому, відповідно буде вищою і стабільність. 

Але, чи буде реальним баланс після проведеної 

індексації? Певна річ ні, оскільки, при продажі активів 

ціна буде ринкова, і не буде залежати від випадкових 

кон’юнктурних коливань на ті чи інші засоби.  

До введення в дію національних стандартів в Україні, 

проводилась дооцінка основних засобів, яка називалася 

індексацією балансової вартості основних засобів. 

Метою індексації було не доведення залишкової 

вартості об'єктів основних засобів до розміру ринкової, а 

тільки її збільшення з метою відображення результатів 

знецінювання грошової одиниці. 

Відповідно до п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби» 

підприємство може переоцінювати об’єкт основних 

засобів, якщо залишкова вартість цього об‘єкта суттєво 

відрізняється від його справедливої вартості на  дату 

балансу [2]. Щодо критерію суттєвості та порядку 

переоцінки основного засобу, необхідно керуватись 

Листом Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. 

№ 04230-4108, у якому порогом суттєвості з метою 

відображення переоцінки або зменшення корисності 

об’єктів обліку може прийматись величина, що дорівнює 

1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства, або 

величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню 

залишкової вартості. 

Відносно обов’язковості проведення переоцінки 

П(С)БО 7 «Основні засоби» не містить вимоги 

здійснення обов’язкової переоцінки необоротних 

матеріальних активів, але в разі переоцінки тієї групи, 

об’єкти якої було переоцінено, надалі вона має 

обов’язково проводитися з такою регулярністю, щоб її 

залишкова вартість на дату балансу суттєво не 

відрізнялась від справедливої вартості. 

Методика проведення переоцінки зводиться до 

визначення індексу переоцінки та збільшення чи 

зменшення первісної вартості і зносу активу з 

одночасною зміною додаткового капіталу. 

Наявні деякі розбіжності між індексацією та 

переоцінкою, а саме: 

– індексація тільки збільшує залишкову вартість 

основних засобів, а переоцінка може, як збільшувати (до 

оцінювати), так і зменшувати (уцінювати). Логічним 

поясненням цьому є те, що на розмір справедливої 

вартості майна підприємства впливає стан ринку 

основних засобів, а ринкові ціни, як відомо, можуть 

коливатись в ту чи іншу сторону; 

– коефіцієнт індексації розраховується, виходячи з 

офіційно встановленого індексу інфляції, як 

співвідношення рівня цін на основні товари поточного 

року до рівня цін на основні товари базового року; 

Для ефективного функціонування, сучасні підприємства, потребують гнучких систем оцінки й аналізу їх 

діяльності. Саме з позиції управління дуже важливо теоретично переосмислити методи бухгалтерської 

науки, розробити спеціальні методи дослідження. Оцінка активів, залишається основним завданням та 
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індекс переоцінки розраховується самостійно як 

співвідношення рівня цін на конкретні об'єкти основних 

засобів на дату балансу до залишкової вартості цих 

об'єктів на ту саму дату;  

– при індексації розмір проіндексованої залишкової 

вартості визначається залежно від коефіцієнта 

індексації, а при переоцінці, навпаки, переоцінена 

залишкова вартість, що прирівнюється до справедливої, 

впливає на розмір індексу [3]. 

Приведені розбіжності доводять, що, хоча індексація 

і переоцінка служать для відображення зміни вартості 

основних засобів, вони є різними процедурами, які 

застосовуються для досягнення різних цілей [3]. 

Важливим є дослідження системи оцінки, її 

групування, відповідно до міжнародних та національних 

стандартів. У міжнародних стандартах фінансової 

звітності пропонується для оцінки статей фінансової 

звітності використовувати базові підходи у різних 

комбінаціях (табл.1). 
 

Таблиця 1 

Базові підходи до оцінки активів за МСФЗ 

№ 

з/п 

Бази оцінки Використання для оцінки активів Дата використання 

бази оцінки 

1 Історична 

собівартість 

– сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів; 

– справедлива вартість 

– дата здійснення операції 

придбання активів; 

– дата балансу 

2 Поточна 

собівартість 

сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б сплачена при придбанні 

еквівалентного активу 

– дата балансу; 

– дата продажу активу 

3 Вартість 

реалізації 

сума грошових коштів або їх еквівалентів, які можна було б отримати на 

поточний момент шляхом продажу активу в ході звичайної реалізації 

– дата балансу; 

– дата продажу активу 

4 Теперішня 

вартість  

теперішня дисконтована вартість майбутніх чистих надходжень грошових 

коштів, які має генерувати стаття в ході звичайної діяльності підприємства  

– дата балансу 

 
 

Розроблено за: Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку 2004 / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова/ К. : 

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 

2005. – ч.1. - 1304 с. 

Перша база оцінки – це історична собівартість, яка 

найчастіше використовується підприємством як єдиний 

вид оцінки на дату здійснення операції, або на дату 

балансу. Історичну собівартість ще називають 

фактичною собівартістю, виходячи з витрат на їх 

виробництво та придбання.  

Як правило, до фактичної (історичної) вартості 

включають: суми витрат на придбання (виготовлення) 

активів за вирахуванням непрямих податків, 

реєстраційні збори, державне мито та інші платежі, які 

отримують у зв’язку з придбанням активів, суми 

ввізного мита, суми непрямих податків у зв’язку з 

придбанням (створенням) активів, які не повертаються 

підприємству, витрати зі страхування ризиків доставки, 

витрати на встановлення і монтаж об’єктів, 

транспортно-заготівельні витрати, комісійні винагороди, 

витрати зі страхування ризиків доставки, інші прямі 

витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням активів. 

Історично як первісна визначалася вартість, за якою 

об'єкт надходив на підприємство, тобто найоптимальніша 

ціна придбання майна. Важливим є те, що при 

використанні принципу історичної собівартості можливо 

точно оцінити суму грошових коштів, які були реально 

використані підприємством на придбання активу, а 

також проаналізувати ефективність здійснення купівель 

на різні звітні дати. Тобто історична собівартість, за 

якою майно було оприбутковано на баланс дозволяє і в 

майбутніх періодах зробити висновок: щодо доцільності 

придбання майна за цією ціною. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 

996-ХІV (зі змінами) передбачено проводити оцінку 

активів, виходячи з їх історичної (фактичної) 

собівартості. Також FASB підтверджує пріоритет 

принципу історичної собівартості. Собівартість 

очікувано представляє собою об’єктивну оцінку операції 

(ринкову вартість), здійсненої незалежними 

непов’язаними особами, які діють у власних інтересах. 

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» первісна 

вартість представляє собою “історичну (фактичну) 

собівартість основних засобів у сумі грошових коштів 

або справедливої вартості інших активів, сплачених 

(переданих), витрачених для придбання (створення) 

необоротних активів” [2, п.4], а коли основні засоби 

отримуються в обмін на інші активи, або безоплатно, їх 

оцінка здійснюється за справедливою вартістю.  

Справедлива вартість – це вартість, за якою може 

бути здійснений обмін активу або оплата зобов’язання у 

результаті операцій між незалежними, зацікавленими та 

обізнаними сторонами. Справедлива вартість 

визначається в порівнянні до вартості обмінюваного 

об’єкту. 

На думку Л. Ловінської, справедлива вартість має 

свої сильні та слабкі сторони. Перевагою справедливої 

оцінки, зазначає вона, “є те, що її використання створює 

умови для об’єктивного оцінювання майбутніх 

грошових потоків, забезпечення порівнюваності активів, 

придбаних у різний час. У свою чергу, це сприяє 

ефективному менеджменту та об’єктивній оцінці його 

результатів. Слабкою стороною справедливої оцінки є її 

умовний характер, адже вона визначається не за 

реальною господарською операцією і не підтверджена 

документально. Крім того, вона певною мірою «сприяє» 

порушенню принципу обачності, дотримання якого 

вимагається при складанні звітності задля мінімізації 

невизначеності показників. У міжнародній практиці 

поняття «ринкова вартість» і термін «справедлива 

вартість» використовуються у стандартах фінансової 

звітності та у стандартах оцінки. У більшості випадків 

вони мають однаковий зміст» [4, с.90-91]. 
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П(С)БО 30 «Біологічні активи» зобов’язує 

сільськогосподарські підприємства на дату річного і 

проміжного балансу проводити оцінку довгострокових 

біологічних активів за справедливою вартістю, що 

суперечить чинним законодавчим актам, оскільки 

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. 

№ 996-ХІV (зі змінами та доповненнями), у ст. 4 

закріплено пріоритет історичної (фактичної) 

собівартості. 

При підготовці фінансових звітів за міжнародними 

стандартами справедливу вартість рекомендують 

визначати за ринковою та неринковою вартістю. За 

ринковою вартістю, у відповідності до міжнародних 

стандартів оцінки, активи оцінюють за допомогою 

витратного, доходного підходів, порівняння продаж чи 

апологів продаж. У запропонованій В.М. Жуком схемі 

організаційно-методичних підходів облікової політики 

щодо оцінки біологічних активів та сільсько-

господарської продукції за справедливою вартістю [5] 

таких підходів виокремлено п’ять, а саме: аналізу 

контрактів, аналогів, прийняття цін, експертної оцінки 

комісією, сторонньої професійної оцінки. Тим самим 

допускається відхилення від міжнародних стандартів. 

Оцінка активів за справедливою вартістю дуже клопітка 

і зумовлює великі труднощі на практиці. Крім того, при 

розробці МСБО 41 «Сільське господарство» було 

затверджено проект для обговорення Е 65 «Сільське 

господарство» [6, с.101], що викликав дискусії щодо 

доцільності використання справедливої вартості як 

основи оцінки сільськогосподарських активів, а саме:  

а) ринкові ціни не стабільні, тому виникають 

проблеми щодо обґрунтованості визначення результатів 

в динаміці; 

б) можуть бути обтяжливими вимоги оцінки за 

справедливою вартістю, особливо при поданні 

проміжних звітів; 

в) оцінку за собівартістю використовують давно і 

вона набула поширення; 

г) ця оцінка дає більш об’єктивні результати, її 

стабільно застосовують при дослідженнях результатів 

протягом тривалого часу, вона суперечить принципам 

МСБО щодо визнання доходу; 

д) у деяких країнах відсутні активні ринки; 

е) між фактичною ціною реалізації та оцінкою 

біологічних активів можуть існувати значні розбіжності; 

є) досить часто теперішня вартість очікуваних 

грошових потоків потребує незалежної зовнішньої 

оцінки, що для сільськогосподарських підприємств може 

бути обтяжливим; 

ж) виникає низка моментів відносно обґрунтованості 

визнання доходів щодо оцінки продукції при первісному 

визнанні, адже продукція не реалізована і її якість 

невідома [7, с.40]. 

Незважаючи на всі недоліки, Рада з Міжнародних 

стандартів, приймаючи МСБО 41 «Сільське господар-

ство» залишила справедливу вартість як основу для 

оцінки біологічних активів. 

Подібні проблеми існують також і в Україні.  

Наступний базовий підхід до оцінки за МСФЗ – 

поточна собівартість (поточна ринкова ціна придбання 

активу). Вона відома за умови, якщо на ринку будуть 

такі ж активи, які має в наявності підприємство на 

балансі. 

Важливість оцінки за поточною вартістю полягає в 

тому, що вона відображає та враховує ринкові 

коливання цін, інфляційні процеси, зміну технології 

виробництва, її можна вважати наближеною до 

справедливої вартості активів. 

Оцінка за вартістю реалізації (погашення). При 

використанні цього базового підходу необхідно 

відображати активи за сумою грошових коштів або їх 

еквівалентів, яку можна було б отримати при продажу 

активів. 

На практиці даний порядок зазнає критики з кількох 

причин.  

По-перше, як правило, складно визначити додаткові 

витрати, які будуть понесені при продажу необоротних 

активів.  

По-друге, проблематичним є визначення продажної 

вартості унікальних об'єктів, що знаходяться у власності 

підприємства. Так, спостерігається невідповідність 

дійсності, коли вартість потенційно прибуткових 

основних засобів занижується або прирівнюється до 

нуля через відсутність ринків збуту, а, отже, і ціни 

вибуття.  

По-третє, проблема полягає в тому, що чистий 

прибуток від операції продажу відображається до дати 

продажу і у звітності показується як реалізований, хоча 

насправді реалізація ще не відбулася.  

По-четверте, безперервний облік за сучасною 

вартістю ігнорує концепцією вартості в експлуатації. 

Підприємство може оцінити об'єкт основних засобів, 

виходячи з можливостей його комерційного 

використання, а не продажу. Тим більше, основні засоби 

за своєю суттю не призначені для реалізації. Тому 

зниження їх продажної вартості не приносить збитку 

підприємству, якщо не порушує їх планів [3]. 

Оцінювання активів за теперішньою вартістю 

відбувається за умови, коли надходження (вибуття) 

грошових коштів очікується за певні проміжки часу 

(більше 1 року) і за умови, що поточна ціна цих 

надходжень (платежів) є нижчою, ніж реальна сума до 

отримання (до сплати). Це пов’язано з тим, що отримані 

сьогодні гроші є значно дорожчими, ніж ті, які будуть 

отримані в майбутньому. 

Причини зміни вартості грошей в часі наступні: 

– існує ризик неповернення грошей, а тому чим 

більший період очікування, тим вищим буде ризик; 

– за період очікування грошей можливе зростання цін 

на активи (а особливо на необоротні матеріальні 

активи), необхідні підприємству для здійснення 

діяльності; 

– можливість інвестувати вільні грошові кошти вже 

сьогодні для того, щоб отримати додаткові прибутки. 

У практиці обліку зарубіжних країн використання 

даного виду оцінки більш поширене, ніж в Україні. 

Відповідно до МСФЗ за теперішньою вартістю повинні 

оцінюватись довгострокові активи, придбані за 

договором з від термінуванням платежу. В Україні це 

також задекларовано, але не використовується на 

практиці. 
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Висновок. Отже, розбіжності які виникають при 

проведенні індексації і переоцінці основних засобів, 

наступні: 

– індексація тільки збільшує залишкову вартість 

основних засобів, а переоцінка може, як збільшувати (до 

оцінювати), так і зменшувати (уцінювати); 

– коефіцієнт індексації розраховується, виходячи з 

офіційно встановленого індексу інфляції як співвідно-

шення рівня цін на основні товари поточного року до 
рівня цін на основні товари базового року; індекс переоцінки 

розраховується самостійно як співвідношення рівня цін на 

конкретні об'єкти основних засобів на дату балансу до 

залишкової вартості цих об'єктів на ту саму дату;  

– при індексації розмір проіндексованої залишкової 

вартості визначається залежно від коефіцієнта 

індексації, а при переоцінці, навпаки, переоцінена 

залишкова вартість, що прирівнюється до справедливої, 

впливає на розмір індексу. 

Активи необхідно оцінювати за поточною 

(справедливою) вартістю, що базується на дійсних 

ринкових цінах, що дозволить користувачам фінансової 

інформації оцінити реальний фінансовий стан 

підприємства і здійснювати прогнози на майбутнє.  
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Постановка проблеми. В останні десятиліття 

вирішення проблем житлово-комунальної сфери є 

однією з найбільш актуальних завдань, що стоять перед 

державою і громадянами в цілому. З одного боку, 

держава не справляється зі своїми обов'язками, тому що 

взяла на себе занадто багато зобов'язань, які виявилися 

їй не під силу. З іншого, економічна криза житлово-

комунальної сфери України зумовлена поганою 

керованістю, не контрольованістю, низькою якістю 

роботи підприємств житлово-комунальної галузі та 

послуг, що ними надаються.  

Реалізація комплексу вітчизняних реформ у галузі 

ЖКГ орієнтована на впровадження міжнародних 

стандартів і практик, а також пошук нових форм 

організації управління та використання житлового фонду. 

Законодавством України встановлено основний напрям 

реформи – створення об’єднань співвласників багато-

квартирних будинків на базі державного й комунального 

жилого фонду. ОСББ, як форма організації управління 

житлом, має значні переваги, яка здатна підвищити рівень 

управління в житловій сфері, покращити утримання та 

стан житлового фонду країни [3, c.78]. 

Протягом багатьох років на державному рівні та в 

експертному середовищі триває розробка механізмів 

активізації розвитку об’єднань співвласників багато-

квартирного будинку. Сучасна економічна думка 

нагромадила великий і цінний досвід з питань управління 

соціально-економічним розвитком підприємств житлово-

комунальної сфери. Традиційно особливості управління 

вивчались майже без урахування статі, тому що 

управлінська роль апріорно вважалась маскулінною. 

Однак, за останні роки значно збільшився інтерес до 

проблем, пов’язаних з впливом статі керівника на стиль 

управління.  

Питання гендерної психології лідерства досліджували 

науковці – Т. Бендас, Е. Іглі, Дж. Роузнер, А. Чірікова, а 

проблеми формування та реалізації гендерної політики в 
Україні – Н. Грицяк, І. Жеребкіна, О. Кулачек, К. Левченко; 

гендерні аспекти кадрової політики – Т. Василевська, 

М. Пірен та інші.  

Широкому спектру проблем управління об’єднанням 

співвласників багатоквартирного будинку, їх 

стратегічного розвитку та трансформації присвячено 

наукові праці таких вітчизняних учених-економістів, як: 
Абрамович І.А., Буремберг Б., Качала Т.М., Нестеров Г.Н., 

Пучко Н.С., Шевчук В.Я., Швець В.Я. та багато інших. 

Але на сьогодні, ця проблема є ще не вирішеною і 

заслуговує значної уваги як з боку держави, керівників 

житлово-комунальних підприємств так і науковців. У 

зв’язку з цим особливої уваги заслуговує вивчення 

такого питання, як місце жінок в управлінні 

комунальним господарством на всіх рівнях. 

Мета статті – проаналізувати ділові якості жінок-

керівників об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, дати оцінку їх управлінської діяльності та 

висвітлити шляхи підвищення ефективності їх 

управлінської діяльності у контексті реформування 

житлово-комунального господарства. 

Виклад основного матеріалу. Перетворюючи в 

життя організаційні заходи по реформуванню, в 

комунальному господарстві м. Рівне проводиться 

напружена робота по створенню об’єднань 

співвласників багатоквартирного будинку. За даними 

статистичної звітності в м. Рівне станом на 25 січня 2018 

року зареєстровано 447 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, з них 201 об’єднання 

очолюють жінки, які мають достатній практичний досвід 

роботи, високу кваліфікацію і вміння працювати з 

людьми, що так важливо у сучасній управлінській 

діяльності.  

Жінки-керівники володіють більш тонким 

соціальним інтелектом, вони краще відчувають нюанси 

відносин, в тому числі й у відношенні до себе, вміють 

оцінювати, прогнозувати поведінку інших людей. Вони 

володіють більшою контактністю й практичністю 

мислення, краще чоловіків контролюють свої і чужі 

помилки, краще формулюють свої думки і виражають 

ідеї. Помічено, що вони менше, ніж чоловіки реагують 

на залицяння і сексуальні домагання в ділових 

відносинах, чітко розділяють справу й розваги. 

У цій статті обґрунтовано ділові якості жінок – керівників об'єднань співвласників багатоповерхових 

будинків та шляхи підвищення ефективності їх управлінської діяльності у контексті реформування 

житлово-комунального господарства. Викладені завдання були вирішені абстрактно-логічними, 

монографічними та індексними методами. 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що жінки володіють якостями, сприятливими для 

ефективної управлінської діяльності. Проте існуючі гендерні стереотипи, які є в нашому суспільстві, не 

дозволяють жінкам підніматись на лідируючі позиції. Поліпшення ґендерних відносин має базуватися на 

рівності прав жінок і чоловіків, жінки повинні розглядатися не тільки як об'єкти, а й як суб'єкти змін. 

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, гендер, жінка-керівник, об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, управлінська діяльність. 
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Управління об’єднанням співвласників багатоквартир-

них будинків є справою важкою і не зовсім безпечною, 

оскільки жінок міряють іншим мірилом, ніж чоловіків. 

Риси, які для чоловіків у діловому світі вважаються 

позитивними, то для жінки в той же час є негативними. 

Так: діловий чоловік агресивний, а ділова жінка – 

прискіплива; він стежить за деталями, вона – дріб’язкова; 

він виходить з рівноваги, бо так зайнятий ділом, вона – 

істеричка; він самовпевнений, вона – зарозуміла; він 

може перехопити зайву чарку, бо забагато працює, вона – 

п’яничка; він не боїться сказати, що думає, вона – 

язиката; він ентузіаст, вона – емоційна; він користується 

владою розумно, вона – жадібна до влади; він суворий 

керівник, з нею – неможливо працювати [6, С.159].  

Мешканці будинку вірять у стереотипні прикмети 

жінки і нарікають, чому вона не може поводитись як 

чоловік. Коли жінка починає поводитись саме так, вони 

занепокоєні. Хоча ці упередження несправедливі, однак 

вони існують. Жінка, яка очолює об’єднання 

співвласників повинна постійно доказувати собі і 

оточуючим, що займається саме своєю справою. Як 

показує практика, що чоловіки, які очолюють ОСББ, уже 

автоматично мають «генеральський жезл у ранці», то 

жінки, навпаки, своєю роботою повинні постійно 

доказувати, що вони займаються своєю справою. 

За результатами гендерного аналізу встановлено, що 

в різні періоди існування людини, спостерігається 

нерівномірний розвиток її психічних функцій. Новітні 

експериментально-психологічні дослідження свідчать, 

що кульмінаційним моментом настання найбільш 

високих досягнень керівника у вибраній професійній 

діяльності є, як правило, вік між 40–55 роками [1, c.214].  

Аналіз вікової структури жінок-керівників ОСББ в 

місті Рівне показав, що найбільш представленою 

віковою категорією є група 31–40 років, їх частка в 2017 

році становила 65,8 відсотків, серед голів ОСББ у віці 

41–50 роки (22,1%) і старшого покоління (51 рік і 

старше) – 12,1 відсотка. 

Голова правління фактично є керівником і виконує 

функції управителя житлового будинку. Оскільки 

житловий будинок є складним соціальним і технічним 

об’єктом управління, то управитель повинен мати глибокі 

знання і певний досвід роботи в цієї області. При цьому 

постійна розумова діяльність, висока соціальна 

активність, праця і творчість є основними факторами 

професійного довголіття. І тому підготовка, 

перепідготовка та постійне підвищення кваліфікації 

кадрів є важливою умовою професійного та 

інтелектуального їх розвитку. Як показують статистичні 

дані освітній рівень кадрового потенціалу жінок-

керівників ОСББ м. Рівне є досить високим, так 82,5% з 

них мають вищу освіту, середньо-спеціальну – 17,5 

відсотка.  

За загальним визначенням спеціалістів у галузі 

управління, кожен керівник повинен відповідати таким 

обов’язковим діловим якостям, як компетентність, 

здатність чітко організувати і планувати свою роботу, 

нести відповідальність за доручену справу, самостійно, 

індивідуально опанувати нові напрями і методи 

управлінської діяльності, бути працездатним, уміло 

підтримувати контакт з людьми, вміти мобілізувати 

колектив на досягнення цілей, бути конкретним і чесним 

у вирішенні оперативних питань. 

Оцінку ділових якостей жінок-керівників 

здійснювали за найбільш універсальними ознаками, які 

істотно впливають на морально-психологічний клімат у 

колективі та індивідуальну продуктивність праці. Кожна 

з цих ознак має чотири рівні прояву та оцінювалась в 

балах: низький – 1, середній – 2, вище за середній – 3, 

високий – 4. Оцінка всієї сукупності ділових якостей 

здійснювалась підсумовуванням оцінок ознак з 

урахуванням їхньої питомої значущості (табл.1).  

Таблиця 1 

Структура оцінки ознак ділових якостей жінок-керівників ОСББ м. Рівне 

Ознака 
Питома вага оцінки рівнів, % 

низький середній вище за середній високий 

Компетентність 3,0 33,3 45,5 18,2 

Спроможність організувати працю підлеглих - 33,3 51,5 15,2 

Творча ініціатива стосовно впровадження інновацій - 51,5 27,3 21,2 

Здатність виховувати ділові якості у підлеглих 6,1 69,7 21,2 3,0 

Спроможність швидко й самостійно приймати 
обґрунтовані рішення 

3,0 21,2 60,6 15,2 

Уміле поєднання в роботі інтересів колективу й 

підприємства в цілому 
- 63,6 33,3 3,1 

Зібраність і пунктуальність - 9,1 81,8 9,1 

Комунікабельність 3,0 51,5 39,4 6,1 
 

Результати обстежень дають можливість 

стверджувати, що жінки-керівники об’єднань 

співвласників багатоквартирного будинку м. Рівне в 

цілому мають середній і вище середній рівень ділових 

якостей. Всі вони достатньо компетентні працівники, 

здатні організовувати працю своїх підлеглих, 

принципові, вимогливі до себе і до тих, з ким працюють, 

швидко і самостійно приймають обґрунтовані рішення 

як в цілому по підприємстві, так і в організації 

міжгосподарських зв’язків. Вони вміло поєднують в 

роботі інтереси мешканців всього будинку, гнучкі у 

створенні сприятливого соціального клімату в 

об’єднанні, економні у використанні матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів. Значна частина з них 

(21,2%) проявляють високу творчу ініціативу стосовно 

впровадження інновацій в об’єднанні співвласників 

багатоквартирних будинків. 

Для оцінки складності функцій жінок-керівників 

використовували загальні ознаки, які дали змогу 

найповніше охопити всі аспекти змісту робіт з 

урахуванням характеру управлінської діяльності 

(табл.2). 
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Таблиця 2 

Структура ознак оцінки складності виконуваних функцій жінок-керівників ОСББ м. Рівне 

Ознака Питома вага оцінки рівнів, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Характер робіт, що характеризують 

зміст праці 
- - - - - - 3,0 21,2 60,6 15,2 

Різноманітність і комплексність робіт - - - - 3,0 21,2 60,6 15,2 - - 

Самостійність виконання робіт - - - - 3,0 21,2 60,6 15,2 - - 

Масштаб і складність керівництв - - - - - - 100,0 - - - 

Матеріальна й моральна 

відповідальність 
- - - 100,0 - - - - - - 

 

Як показали результати досліджень жінка-керівник 

оптимально поєднуючи функції господаря з природним 

покликанням берегині домашнього вогнища, 

виступаючи у ролі керівника проявляє себе в різних 

фахових якостях – таких, як організатор, спеціаліст 

комунального господарства, бухгалтер, фінансист, 

юрист. Але ж водночас вона дружина, матір, господиня 

в сім’ї. Усвідомлюючи свою соціальну значимість в 

ОСББ, вона проявляє турботу щодо зміцнення й 

розвитку соціальної інфраструктури мешканців будинку, 

виховання підростаючого покоління. 

Важливою складовою оцінювання роботи жінки-

керівника є оцінка її професійної та підприємницької 

діяльності у сфері управління багатоквартирним 

будинком, яка здійснюється за допомогою показників, 

що характеризують професійні знання і досвід у даній 

спеціальності, відношення до дорученої справи, 

позитивні схильності людини, його інтереси і прагнення, 

особистісні якості, здатність ефективно застосовувати 

знання й уміння для забезпечення надійного 

функціонування і розвитку ОСББ. 

Принцип оцінки – бальний, з врахуванням питомої 

ваги кожного показника і його ціною. Для оцінювання 

результатів праці жінок-керівників застосовуються 

чотири рівні оцінки. Конкретний рівень ознак, що 

характеризують результати праці керівників об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків м. Рівне 

наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Структура оцінки ознак, що характеризують результати праці жінок-керівників ОСББ м. Рівне 

Ознака 
Питома вага оцінки рівнів, % 

низький середній вище за середній високий 

кількість виконаних планових і позапланових робіт - 33,3 60,6 6,1 

якість результатів праці - 33,3 60,6 6,1 
 

Результати проведеного дослідження свідчать, що 

жінки-керівники у своїй діяльності дотримуються 

чинного законодавства, завжди справляються із 

завданнями, які вони ставлять перед собою особисто і 

мешканцями будинку, несуть повну відповідальності за 

наслідки прийнятих рішень, збереження і ефективне 

використання коштів, майна об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку, а це в свою чергу позитивно 

впливає на результати фінансово-господарської 

діяльності об’єднання. Отже, результативність праці 

жінок-керівників можна характеризувати, як вище за 

середню.  

Набір всіх факторів за оцінками ознак дають повний 

портрет жінки-керівника в цифровому вимірі. 

Корелювання професійно-кваліфікаційного рівня 

ділових якостей, складності виконуваних функцій та 

результативності праці керівників забезпечило 

можливість дати комплексну оцінку конкретного 

керівника. Рівень керівництва жінок у сфері управління 

визначався діленням кількості балів комплексної оцінки 

керівника на постійну величину 3,16, яка відповідає сумі 

максимальних оцінок за всіма ознаками управлінської 

діяльності. Таким чином були одержані результати, що 

виражають рівень керівництва з встановленням 

формальних границь: до 1,0 – низький; 1,1–2,0 – 

середній; 2,1–3,0 – вище середній; 3,1–4,0 – високий. 

Таблиця 4 

Оцінка рівня керівництва жінок-керівників ОСББ м.Рівне 

Рівень керівництва Кількість, осіб Питома вага, % 

низький 24 11,9 

середній 36 17,9 

вище за середній 116 57,8 

високий 25 12,4 

всього 33 100,0 

Виходячи із результатів дослідження слід відмітити, 

що рівень керівництва у 11,9% жінок-керівників 

об’єднань – низький; 17,9% – середній; 57,8% вищий за 

середній і 12,4% – високий, що дає можливість 
стверджувати, що жінки-керівники об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків м. Рівне в змозі забезпечити 

достатній рівень керівництва об’єднань співвласників, 
високу ефективність роботи, більш ефективне використати 

коштів на: ремонтні відновлювальні роботи (визначення 

змісту і обсягу робіт, необхідних конкретному будинку, 

виключення «зайвих робіт»), послуги, що надаються 

підрядними і комунальними службами (пильний контроль 

за якістю та змістом послуги), ландшафтний дизайн 

прибудинкової території (облаштування квітників, 

висадка плодових дерев, догляд за газонами), 

впровадження енергозберігаючих технологій, систем із 

використанням відновлювальних джерел енергії і т.д. 
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Висновки. Проведене дослідження діяльності жінки-

керівника об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків дозволяє зробити висновки, що жінки 

володіють якостями, які є сприятливими для ефективної 

управлінської діяльності. Однак, режим подвійного їх 

навантаження, недостатня впевненість у собі та існуючі 

у суспільстві гендерні стереотипи стають на заваді у 

просуванні жінок на керівній посаді.  

А тому має змінитися не тільки ставлення чоловіків 

до становища жінок в Україні, але й усвідомлення 

самими жінками власної ролі в суспільно-політичному 

житті держави. Удосконалення гендерних відносин 

повинно базуватись на рівності прав жінки і чоловіка, 

жінки повинні розглядатись не тільки як об’єкти, а й як 

суб’єкти змін. 
Література 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л, 1968. – 
214 с. 

2. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних 
проблем в українському суспільстві. – К.: Центр соціальних 
експертиз Інституту соціології НАН України, 2007. – С. 66-67.  

3. Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквар-
тирних будинків // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 
2002.- №10. – С. 78. 

4. Козакевич А.С. Управлінська діяльність керівників 
аграрних підприємств (гендерний аспект): [Монографія] / 
А.С. Козакевич. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 173с. 

5. Комаров Е. И. Гендерный менеджмент // Управление 
персоналом. – 2001. – № 11-12 (65). – С. 49-53. 

6. Сірий Є.В., Фареник С.А. Соціологія підприємництва – К.: 
Український центр духовної культури, 2000. – С. 258. 

References 
1. Ananev B.H. Chelovek kak predmet poznanyia. – L, 1968. – 

214 s. 
2. Henderni stereotypy ta stavlennia hromadskosti do hendernykh 

problem v ukrainskomu suspilstvi. – K.: Tsentr sotsialnykh ekspertyz 
Instytutu sotsiolohii NAN Ukrainy, 2007. – S. 66-67.  

3 Zakon Ukrainy «Pro ob’iednannia spivvlasnykiv 
bahatokvartyrnykh budynkiv // Vidomosti Verkhovnoi Rady 
Ukrainy (VVR). – 2002.- №10. – S. 78. 

4. Kozakevych A.S. Upravlinska diialnist kerivnykiv ahrarnykh 
pidpryiemstv (hendernyi aspekt): [Monohrafiia] / A.S. Kozakevych. – 
K.: TsP «Komprynt», 2016.- 173s. 

5. Komarov E.Y. Hendernыi menedzhment // Upravlenye 
personalom. – 2001. – № 11-12 (65). – S. 49-53. 

6. Siryi Ye.V., Farenyk S.A. Sotsiolohiia pidpryiemnytstva – K.: 
Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury, 2000. – S. 258. 

 

 

Kozakevych A.S., 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of department of economy and economic theory  

of Rivne institute of higher education institution “Open International University of Human Development «Ukraine»,  

kas-59 @ukr.net 

Ukraina, Rivne 

ORGANIZATIONALLY-ADMINISTRATIVE DESCRIPTION OF WOMAN-LEADER OF ASSOCIATIONS 

OF СO-OWNERS OF MULTI-APARTMENT BUILDINGS 

In this article the business qualities of women – leaders of associations of co-owners of multi-apartment buildings are 

grounded and the ways of increase of efficiency of their management activities are reflected in the context of reforming 

housing and communal services. The put tasks were solved by abstract-logical, monographic and index methods. 

The conducted research allows to draw the conclusion that women possess by qualities that are favourable for effective 

administrative activity. However, existing gender stereotypes which are in our society does not allow for women to move up 

leading position. Improving gender relations should be based on equality of rights of women and men, women should be 

examined not only as objects but also as subjects of change. 
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Постановка проблеми.  Враховуючи специфіку 

обов’язкового страхування цивільної відповідальності 

власників автотранспортних засобів, яка передбачає 

здійснення відшкодування не лише майнових збитків, а 

й відшкодування шкоди життю і здоров’ю 

постраждалих, необхідним є визначення рівня захисту 

третіх осіб при настанні страхового випадку та повноти 

виконання страховиком своїх зобов’язань. Саме повнота 

і термін виконання зобов’язань страховика перед 

третіми особами  свідчить про надійність страховика та 

його здатність здійснювати страхове відшкодування 

відповідно до чинного законодавства. Можливість 

вчасного та повного виконання зобов’язань щодо 

врегулювання вимог третіх осіб при настанні страхових 

випадків за договорами ОСЦПВВНТЗ є одним з 

головних критеріїв надійності страховика та має 

пріоритетну вагомість при виборі потенційного 

Страхувальника страхової компанії для укладання 

договору страхування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провідні 

вітчизняні та іноземні вчені завжди приділяли багато 

уваги проблемам функціонування страховиків в 

контексті балансу між надходженнями страхових 

платежів та здійсненням страхових виплат, оскільки від 

ефективного поєднання цих двох елементів залежіть 

фінансова надійність страхової компанії. Питанням 

страхового врегулювання присвячені праці таких вчених 

як: Аберніхіної І.Г., Волкової В.В., Гаманкової О.О., 

Онищенко Н.В., Сафонової О.Д., Турко В.В. [4-9] та 

інших. Зазначені вчені, приділили багато уваги 

дослідженню ключових показників діяльності страхових 

компаній, але проблеми страхового врегулювання 

відшкодувань за договорами ОСЦВВНТЗ, вимагають 

окремого наукового дослідження. 

Метою роботи  є ґрунтовне дослідження складових 

елементів, що формують страхові відшкодування за 

договорами обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності власників автотранспортних засобів та 

впливають на врегулювання економічних інтересів 

третіх осіб.  

Виклад основного матеріалу.  За останні роки 

відбувається значне збільшення кількості автомобільного 

транспорту, що призводить до збільшення ризику 

виникнення дорожньо-транспортних пригод на дорогах. 

Виходячи з цього відбувається зростання пошкодженого 

автотранспорту та збільшення кількості постраждалих 

осіб. Саме укладання договорів обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності власників 

автотранспортних засобів дозволяє врегулювати питання 

передачі ризику та відшкодування втрат третіх осіб 

страховику.  

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про обов'язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів» ліміт 

зобов’язань страховика за шкоду, заподіяну майну 

потерпілих, становить 100 тисяч гривень на одного 

потерпілого, а за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю 

потерпілих, в межах 200 тисяч гривень на одного 

потерпілого, тобто ця стаття визначає максимальний 

розмір страхового відшкодування за наслідками 

дорожньо-транспортної пригоди, за умови виконання 

страхувальником своїх обов’язків, зокрема: при ДТП 

вжити усі заходи з метою запобігання чи зменшення 

подальшої шкоди, здійснено всі необхідні дії, що 

передбачаються Правилами дорожнього руху; не пізніше 

трьох робочих днів з дня настання ДТП, письмово 

надати страховику повідомлення про дорожньо-

транспортну пригоду; не проводити відновлювальні 

роботи, до огляду страховиком пошкодженого 

автомобіля; сприяти  у розслідуванні причин та обставин 

ДТП; протягом 30 днів з моменту повідомлення 

страховику наданти заяву про виплату страхового 

відшкодування та документи, що зазначені в ст. 35 

Закону. Якщо страхувальник не виконав свої обов’язки, 

то страховик згідно чинного законодавства має право 

відмовити у здійсненні страхового відшкодування третій 

особі за результатами ДТП, що автоматично призведе до 

перекладання усієї матеріальної відповідальності на 

страхувальника.   

Системність вивчення проблеми врегулювання питань страхового відшкодування третім особам за 

обов’язковим страхуванням цивільно правової відповідальності власників автотранспортних засобів 

дозволяє виявити основні проблемні базиси у даному напрямку страхування. Виявлення основних тенденцій у 

здійсненні страхового відшкодування у розрізі напрямків, сум, термінів та передумов відмов до здійснення 

відшкодування дозволило сформулювати ключові пропозиції щодо врегулювання даного питання. 

Ключові слова: страхування; страхове відшкодування; страховик; страхувальник; дорожньо-

транспортна пригода; відповідальність. 
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За період 2015–2017 рр. відбувається значне зростання 

кількості укладених договорів з 6826118 одиниць у 

2015р. до 740529 одиниць у 2017р., що відповідає темпу 

росту 103,3% та 108,5%. В той же час збільшення 

страхових премій відбувається більш швидкими 

темпами на 114,7% та 125,7% відповідно, що свідчить 

про збільшенні середньої вартості полісу страхування. 

Збільшення вартості полісу страхування ОСЦВВНТЗ 

зумовлено перш за все бажанням страховиків знизити 

рівень збитків від здійснення страхового відшкодування 

страхувальникам та зростанням витрат на здійснення 

відновлювальних робіт за пошкоджене майно. Ще одним 

негативним фактором є значне перевищення темпу 

росту сум страхового відшкодування над темпами росту 

страхових премій за досліджуваний період. Так, темп 

росту сум страхового відшкодування становить 129% та 

173,3%, що вище за темп росту страхових премій на 

14,3% та 47,6%, і виходячи з відзначених тенденцій 

свідчить про збільшення рівня збитковості для 

страховиків за даним видом страхування. 

Таблиця 1  

Динаміка зміни показників за договорами ОСЦВВНТЗ за 2015-2017рр. 

Назва показника 2015р. 2016р. 2017р. 
Відносні базисні зміни, % 

2016/2015 2017/2015 

Кількість укладених договорів страхування, од. 6826118 7049462 7405290 103,3 108,5 

Кількість договорів за якими здійснено  

страхове відшкодування, од. 
87075 108811 122090 124,9 140,2 

Сума нарахованих страховий премій, тис.грн. 2970390 3406939 3733866 114,7 125,7 

Сума страхового відшкодування, тис.грн. 1089582 1405421 1887734 129,0 173,3 

Сума страхового відшкодування з використанням 

«євро протоколу», тис.грн. 
60514 151053 240988 249,6 398,2 

 

Слід відзначити, що кількість договорів за якими 

здійснено страхове відшкодування збільшилося з 87075 

одиниць до 122090 одиниць за три роки, що відповідає 

темпу росту 124,9% та 140,2% відповідно по роках. Дана 

тенденція зумовлена, з одного боку збільшенням 

кількості автотранспортних засобів, а з іншого стрімким 

зростанням кількості ДТП. Так загальна кількість ДТП з 

постраждалими за минулий становила 17274 випадки, у 

тому числі за умови порушення правил маневрування 

2696 випадків, перевищення безпечної швидкості 4928 

випадків, керування транспортним засобом у 

нетверезому стані 1962 випадки, порушення правил 

проїзду перехресть 1671 випадок. У цих ДТП загинуло 

2043 особи та травмовано 22324 особи, що підтверджує 

значну шкоду, нанесену життю і здоров’ю 

постраждалих.  

Одним з напрямків прискорення здійснення 

страхового відшкодування є оформлення Європротоколу, 

але його використання дозволяється лише за дотримання 

чітко визначених умов. Ефективність даного методу 

підтверджується значним зростання кількості страхових 

відшкодувань з використанням Європротоколів. Так у 

2015 р. було здійснено відшкодування на суму 60514 

тис.грн. при використання Європротоколів, за період 

2016–2017рр. відбулося зростання цієї суми до 151053 

тис.грн. та 240988 тис.грн. відповідно. 

Найбільш вагомими показниками врегулювання 

збитків за договорами ОСЦПВВНТЗ є рівень вимог 

страхового відшкодування, рівень виплат страхового 

відшкодування та рівень відшкодування з використання 

Європротоколів. Динаімка зміни цих показників за 

2015–2017 рр. наведена на рисунку 1. 
 

 

Рис. 1. Динаміка рівня зміни показників з врегулювання збитків за договорами ОСЦВВНТЗ за 2015–2017рр. 
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Усі показники, без виключення, за означений період 

зростають, що свідчить про підвищення кількості 

врегульованих страхових відшкодувань та збільшення 

сум виплат. Для отримання більш повної інформації щодо 

урегульованості страхових відшкодувань за договорами 

ОСЦВВНТ, слід провести аналіз даних таблиці 2. 

При загальному зростанні кількості врегульованих 

вимог з 87075 од. у 2015 р. до 122090 од. у 2017 р., 

відбуваються зміни у їх структурі. Так у 2016 р. 

співвідношення кількості врегульованих вимог з 

відшкодування шкоди життю і здоров’ю та майнової 

шкоди становило2,4% до 97,6% при зменшенні кількості 

врегулювання перших вимог на 4,89% та збільшення 

других вимог на 25,95%. 

Таблиця 2  

Показники стану врегулювання вимог за договорами ОСЦВВНТЗ за 2015–2017 рр. 

Назва показника 2015р. 2016р. 2017р. Відносні базові зміни, % 

Кількість врегульованих вимог, од. 87075 108811 122090 124,96 140,21 

Кількість врегульованих вимог з відшкодування шкоди 
життю і здоров’ю постраждалих, од. 

2800 2663 3579 95,11 127,82 

Кількість врегульованих вимог з відшкодування майнової 
шкоди, од. 

84275 106148 118511 125,95 140,62 

Нарахована сума страхового відшкодування, тис.грн. 1089582 1405421 1887735 128,99 173,25 

Сума страхового відшкодування шкоди життю і здоров’ю 

постраждалих, тис.грн. 
33218 37204 64287 112,00 193,53 

Сума страхового відшкодування майнової шкоди, тис.грн. 1056363 1368217 1823448 129,52 172,62 
 

У 2017 р. відбувається стрімке зростання кількості 

врегульованих вимог за обома напрямками на 34,4% 

врегульованих вимог з відшкодування шкоди життю і 

здоров’ю постраждалих та на 11,7% врегульованих 

вимог з відшкодування майнової шкоди з структурним 

розподілом 3% та 97% відповідно. Суми страхового 

відшкодування розподіляються у 2015 р. 33218 тис.грн. 

відшкодування шкоди життю і здоров’ю постраждалих 

та 1056363 тис.грн. відшкодування майнової шкоди. У 

2016 р. відбувається зростання сум відшкодування 

шкоди життю і здоров’ю постраждалих на 12%, а 

відшкодування майнової шкоди на 29,52%. За 

результатами 2017 р. сума відшкодування шкоди життю 

і здоров’ю постраждалих становить 64287 тис.грн., а 

відшкодування майнової шкоди 1823448 тис.грн. 

Для отримання інформації щодо зміни результативних 
показників страхового відшкодування наведемо таблицю 3. 

За даними таблиці видно, що розмір середніх 

страхових премій за період 2015–2017 рр. зростає з 

435,15 грн. до 504,22 грн. за один договір страхування 

ОСЦВВНТЗ, що забезпечує темп росту 111,06% у 2016. 

Та 115,87% у 2017 р. до значення 2015р. 

Таблиця 3 

Середні значення показників за договорами ОСЦВВНТЗ за 2015–2017рр. 

Назва показника 2015р. 2016р. 2017р. 
Відносні базисні зміни, % 

2016/2015 2017/2015 

Середній розмір страхової премії на один договір 
страхування, грн. 

435,15 483,29 504,22 111,06 115,87 

Середній розмір страхового відшкодування на 

один договір, грн. 
159,62 199,37 254,92 124,90 159,70 

Рівень страхового відшкодування 0,37 0,41 0,51 110,8 137,8 

Середня вартість збитку на один договір 

страхування, грн. 
12513,0 12916,0 15462,0 103,22 123,57 

Середня сума страхового відшкодування шкоди 

життю і здоров’ю постраждалих, грн. 
11864 13971 17962 117,76 151,40 

Середня сума страхового відшкодування 

майнової шкоди, грн. 
12535 12890 15386 102,83 122,74 

 

В той же час середній розмір страхового 

відшкодування зростає більшими темпами. Темп росту у 

2016 р. становить 124,9% проти зростання страхових 

премій 111,06% та у 2017 р. 159,7% проти 115,87%. Це 

свідчить про підвищення рівня збитковості за даним 

видом страхування, оскільки витрати на здійснення 

врегулювання зростають набагато більшими темпами 

ніж надходження страхових премій за рахунок 

розширення даного сегментував страхування або 

підвищення його вартості. За рахунок виявленої 

тенденції відбувається зростання рівня страхового 

відшкодування з 0,37 у 2015 р. до 0,51 у 2017 р., що 

відображує темп росту 137,8%. 

Ще одним небезпечним напрямком за структурою 

надходжень та відшкодувань за даними видом 

страхування є збільшення середньої вартості збитку на 

один договір страхування. У 2015 р. середня вартість 

збитку на один договір страхування становила 12513 грн., 

збільшення цього показника у 2016 р. було не значним, а 

отримані результати 2017 р. відображають темп росту 

123,57%, або 15462 грн. Такий стрімкий стрибок у 

збільшенні цього показника за результатами 2017р. є 

свідченням впливу сукупності ринкових факторів, 

зокрема, зростанню ціни на запасні частини на 

автомобілі, підвищенню рівня мінімальної заробітної 

плати, що призвело до зміни вартості нормо часу на 

ремонт, збільшенню кількості ДТП. В той же час слід 
відзначити, що збільшення середньої суми страхового 

відшкодування шкоди життю і здоров’ю постраждалих 
зросло же у більших темпах, з 117,76% у 2016р.до 151,4% у 
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2017р. Така тенденція пояснюється підвищенням вартості 
надання медичних послуг та медикаментів, що входить до 

складу страхового відшкодування за цим напрямком. 

Висновки. Підсумовуючи проведене дослідження, слід 
зазначити, що страхове відшкодування за договорами 

ОСЦВВНТЗ є одним з найбільш актуальних аспектів 
розвитку страхової діяльності в Україні. Актуальність 

дослідження цього аспекту страхової діяльності 

зумовлюється стрімким зростання рівня страхових виплат, 
що призводить до підвищення рівня збитковості 

страховиків за даним видом страхування. Враховуючи 

наведені аналітичні дані за кількістю та напрямками 
страхового відшкодування, що виникають за настання 

страхових випадків, постає питання про відповідність 
сьогоднішнім потребам розміру страхового платежу за 

договорами ОСЦВВНТЗ. Вважаємо, що за даних обставин 

для уникнення збільшення рівня збитковості страховиків та 
надання якісного відшкодування страхувальникам, 

доцільним є перегляд страхових платежів за цими 

договорами та підвищення відповідальності страхувальника 
в частині виконання своїх зобов’язань, щодо якісного 

оформлення всіх документів по ДТП та надання їх у 
визначений термін Страховику. Це надасть можливості 

Страховику не втратити своєї фінансової стійкості та 

вчасно виковувати свої зобов’язання. 
Подальші наукові дослідження в цій сфері нададуть 

можливість більш ефективно розглянути наявні методичні 
підходи до здійснення страхового врегулювання, з метою 

захисту прав страхувальників та інтересів страховиків.  
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 

економічного розвитку проблема підвищення конкуренто-

спроможності підприємств набуває все більшої 

актуальності. За умов розвитку зовнішньої торгівлі, 

посилення процесів інтеграції країни в міжнародні 

організації загострюється конкурентна боротьба як на 

внутрішньому, так і на світовому ринках. Для виживання 

в такій конкурентній боротьбі та досягнення домінуючих 

лідерських позицій підприємству необхідно бути 

конкурентоспроможним на ринку, постійно досліджувати 

і аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовища, 

вдосконалювати процес управління конкурентоспро-

можністю, бути гнучким і швидко реагувати на всі зміни. 

В даний час ринок перенасичений підприємствами, 

які створюють аналогічну продукцію, але втримуються 

лише ті, які мають найвигідніші конкурентні переваги 

відносно інших підприємств. Тому, питання 

конкурентоспроможності та напрямків її підвищення на 

даний час є вкрай актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженням даної теми займались багато науковців-

теоретиків та економістів-практиків, серед яких: 

Ф. Котлер, М. Портер, Д. Рікардо, А. Сміт, А. Філіпенко, 

В. Базилевич, С. Клименко, І. Тарасенко, М. Саєнко, 

З. Варналій, В. Павлова, Я. Базилюк, В. Петров, 

А. Гальчинський, О. Власюк, С. Бабенко та інші. 

Постановка завдання. Метою роботи є розгляд 
сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства», 

чинників (факторів), що впливають на неї, а також 

дослідження напрямів її підвищення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентоспроможність є однією з основних категорій, 

яка активно використовується в теорії та практиці 

економічного аналізу, виступаючи багатоаспектним 

поняттям, що в перекладі з латинської мови означає 

суперництво, боротьбу за досягнення найкращих 

результатів [1, с.28]. 

Конкурентоспроможність визначає активне 

використання потенціалу підприємства, його здатності 

випередити конкурентів як в даний час, так і в 

майбутньому. Конкурентоспроможність не являється 

постійною характеристикою підприємства, тобто зі 

змінами у зовнішньому та внутрішньому середовищах 

змінюються порівняльні конкурентні переваги щодо 

інших підприємств галузі.  

Можна вважати, що конкурентоспроможність 

підприємства – це поняття відносне, оскільки його 

можна визначити лише порівнявши окремі 

характеристики підприємства з характеристиками інших 

підприємств однієї галузі [2]. 

Існує низка факторів, що впливають на 

конкурентоспроможність (рис. 1). 

На рис. 1 зображені фактори, що впливають на 

конкурентоспроможність підприємства. Вони поділяють-

ся на зовнішні та внутрішні.  

Під зовнішніми факторами розуміють сукупність 

суб’єктів  господарювання, економічних, суспільних і 

природних умов, національних і міждержавних 

інституціональних структур та інших зовнішніх умов і 

чинників, що діють у глобальному оточенні та 

здійснюють вплив або можуть вплинути на 

функціонування підприємства [3]. Внутрішні фактори це 

ті, які контролюються самим підприємством. 

На кожному підприємстві оцінюють власну 

конкурентоспроможність, при цьому застосовують 

наступні показники: 

– фондовіддача; 

– продуктивність праці; 

– коефіцієнт платоспроможності; 

– коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

– коефіцієнт автономії; 

– коефіцієнт мобільності коштів; 

– ефективність активів; 

– якість товару; 

– ціна товару; 

– частка ринку; 

– рівень використання виробничої потужності, тощо. 

В статті досліджується категорія «конкурентоспроможність підприємства». Визначено сутність 
конкурентоспроможності підприємства та фактори, що впливають на неї. Зазначено, що кожне 

підприємство досліджує власну конкурентоспроможність опираючись на низку показників, серед яких 

фондовіддача, продуктивність праці, коефіцієнт платоспроможності, частка ринку та інші. Досліджено, що 
важливу роль в конкурентоспроможності підприємства відіграє конкурентоспроможність продукції, яку воно 

виробляє. Проаналізовано чинники забезпечення конкурентоспроможності продукції, серед яких якість, ціна, 
канали збуту, процес реалізації та інше. Визначено, що напрямами підвищення конкурентоспроможності 

підприємства є модернізація обладнання, покращення якісних та візуальних характеристик продукції, а також 

всебічне зменшення витрат на виробництво. Конкурентоспроможність є важливим критерієм функціонування 
будь-якого підприємства, а також запорукою його розвитку. 

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, показники конкурентоспроможності, 

конкурентоспроможність продукції, якість, ціна, реклама, підвищення конкурентоспроможності. 
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Рис. 1. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність 
 

Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства 

дозволяє [4, с.183]: 

1) сформувати управлінські завдання: визначення 

підходів до виробництва, технології, маркетингу, 

трудових ресурсів, фінансування матеріального, 

інформаційного та організаційного забезпечення; 

2) прийняти управлінське рішення: зменшення 

витрат, фокусування на конкретний сегмент ринку, 

укладання контрактів; 

3) розробити заходи розвитку конкурентних переваг: 

впровадження інновацій, наступальні заходи в напрямку 

закріплення довгострокових переваг, захисні міри в 

напрямку попередження дій учасників, розробка програми 

виходу на нові ринки, залучення коштів інвестора; 

4) адаптувати підприємство до ринкових умов 

господарювання, що в результаті дає перемогу в 

конкурентній боротьбі за споживача та ринки збуту. 

Конкурентоспроможність підприємства, також, 

можна розглядати як здатність створювати, виробляти і 

продавати товари та послуги, цінові й нецінові якості 

яких привабливіші, ніж в аналогічної продукції 

конкурентів [5, с.289].  

Велику роль в забезпеченні підприємства 

конкурентоспроможністю відіграє саме конкуренто-

спроможність продукції, яку воно виробляє. 

Конкурентоспроможність продукції – це здатність 

продукції відповідати вимогам конкурентного ринку, 

запитам покупців порівняно з іншими аналогічними 

товарами, представленими на ринку.  

Головними чинниками забезпечення конкуренто-

спроможності продукції є якість, ціна, також важливими 

є й канали збуту, процес реалізації та ефективність 

кадрового потенціалу (рис. 2). 

 

Рис. 2. Чинники забезпечення конкурентоспроможності продукції 
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Категорія якості продукції є однією з найскладніших 

серед тих, з якими доводиться мати справу фахівцям у 

сфері виробництва. Вона є критерієм вибору сировини, 

напівфабрикатів, інших предметів для задоволення 

виробничих потреб, а також важливим чинником 

планування виробництва і оцінювання його результатів, 

визначення його складності і ефективності, організації 

праці, створення нових виробів. До категорії якості 

звертаються й тоді, коли виникає необхідність 

розібратися зі складом і характером властивостей 

продукції, що створюється чи виготовляється [6, с.1208]. 

Завдяки якісній продукції підприємство може не 

тільки завоювати нових покупців, а й втримати 

теперішніх, що є не мало важливим фактором 

забезпечення його конкурентоспроможності. 

Важливим чинником, що забезпечує конкурентоспро-

можність продукції є просування, а саме – реклама. 

Рекламна діяльність здійснює суттєвий вплив на 

збільшення обсягів продажу, забезпечуючи інформування 

про товар, його популяризацію, підвищення попиту, 

виробництво й товарообіг [7, с.927]. Вона є невід`ємною 
й активною частиною комплексної системи маркетингової 

діяльності підприємства. 

Основними шляхами вирішення проблем, пов`язаних 

з підвищенням конкурентоспроможності підприємства, 

є: ґрунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз 

конкурентів; обґрунтована рекламна політика; створення 

нової продукції, послуг; покращення якісних 

характеристик продукції; модернізація обладнання; 

всебічне зниження витрат; вдосконалення обслуговування 

у процесі купівлі та післяпродажного сервісу; 

підвищення якості управління; удосконалення зв`язків із 

зовнішнім середовищем; удосконалення організації 

інноваційної діяльності; впровадження нових 

інформаційних технологій; впровадження нових 

фінансових і облікових технологій; розвиток логістики 

тощо. 

Основними завданнями у сфері підвищення 

конкурентоспроможності можна визначити такі [8, с.130]: 

усунення бар`єрів щодо підприємницької діяльності, 

зменшення податкового тиску; 

 удосконалення законодавства в галузі підприєм-

ницької діяльності, розроблення антимонопольного 

законодавства; 

 забезпечення платоспроможного попиту населення; 

 державна підтримка новостворених підприємств: 

створення служб інформації про новітні технології, 

зміни у законодавстві, перспективні ринки збуту; 

 фінансове стимулювання інноваційної діяльності 

підприємств щодо створення нових товарів і послуг. 

Перелічені заходи будуть сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності не тільки підприємства та його 

продукції, а й усієї економіки загалом. 

Висновки. Отже, підсумовуючи усе вищесказане 

можна дійти висновку, що конкурентоспроможність є 

одним з найголовніших критеріїв діяльності 

підприємства. Конкурентоспроможність підприємства 

тісно пов`язана з конкурентоспроможністю продукції, 

яка в свою чергу безпосередньо впливає на величину 

прибутку; адже чим вища конкурентоспроможність 

продукції, тим більший на неї попит, а в результаті – 

підприємство отримує більше прибутку. 

Тому, підвищення конкурентоспроможності є 

запорукою його сталого розвитку та має бути завданням 

кожного підприємства. 
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COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND DIRECTIONS OF GROWTH 

In the article the category «competitiveness of the enterprise» is investigated. The essence of enterprise competitiveness 

and factors influencing it are determined. It is noted that each enterprise investigates its own competitiveness based on a 

number of indicators, including capital productivity, labor productivity, solvency ratio, market share, and others. It was 

investigated that the important role in competitiveness of an enterprise plays the competitiveness of the products it produces. 

The factors of ensuring the competitiveness of products are analyzed, among which quality, price, sales channels, 

implementation process, etc. It is determined that the directions of increasing the competitiveness of the enterprise are 

modernization of equipment, improvement of the qualitative and visual characteristics of products, as well as a comprehensive 

reduction of production costs. Competitiveness is an important criterion for the functioning of any enterprise, as well as the 

key to its development. 

Key words: competitiveness of the enterprise, indicators of competitiveness, competitiveness of products, quality, price, 

advertising, increase of competitiveness. 
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Постановка проблеми. Початок третього тисячоліття 

людство змушене зустрічати новим сплеском загострення 

суперечностей між різними країнами і народами, 

релігійними конфесіями, розростанням екологічної, 

економічної та соціальної криз як у різних регіонах 

планети, так і в глобальному масштабі. Ці явища є 

наслідком вичерпання соціально-економічних форм 

розвитку суспільства в межах існуючих природно-

ресурсних і екологічних умов. Економічну стабільність 

високорозвиненим країнам забезпечує запровадження 

науково-технологічних розробок і високих технологій 

проривного характеру. Це об’єктивно висуває перед 

Україною завдання посилити науково-освітню й 

інноваційну конкурентоспроможність, ефективніше 

використовувати інтелектуальний потенціал. 

Тому  динамічний розвиток  інноваційних процесів 

викликає глибокий інтерес науки і практики управління 

до проблем управління активізацією діяльності людини. 

Ключовим елементом є формування, розвиток та 

використання інтелектуального потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів форму-

вання інтелектуального потенціалу присвячено роботи 

багатьох зарубіжних, російських та українських учених, 

таких як Е. Брукінг, О.А. Грішнова, М.С. Мочерного, 

Б.Д. Гаврилишина, В.І. Гунько, Ю.Г. Орехівський, 

В.Л. Волкова, В.І. Стрельбицька, С. Вовканич та 

Н. Городянська. 

Мета статті. Метою дослідження є систематизація 

основних підходів до визначення поняття 

«інтелектуальний потенціал» в умовах інноваційного 

розвитку економіки та формуванні власної дефініції. 

Виклад основного матеріалу. Перехід на 

інноваційний тип розвитку зумовлює неминучі зміни 

всіх компонентів соціально-економічної системи, 

особливо в сфері соціально-економічного життя 

суспільства. В основі даного процесу є формування 

сукупності знань, вмінь, навичок, досвіду, 

інформаційних ресурсів, які здатні на всіх рівнях 

системи знайти інноваційні рішення для досягнення 

економічної ефективності та результативності в системі 

соціально-економічних відносин. Саме тому важливим є 

питання визначення сутності та економічного змісту 

інтелектуального потенціалу. 

Аналітичне осмислення теоретичних положень 

багатьох науковців щодо розкриття сутності поняття 

«інтелектуальний потенціал» дає підставу стверджувати, 

що останнє інтерпретується неоднозначно (табл. 1).  

Таблиця 1 

Розкриття сутності поняття «інтелектуальний потенціал» в економічній літературі 

Автори наукових праць Сутність поняття 

1  2  

В.П. Семиноженка  

та Б.Є. Кваснюка 

Інтелектуальний потенціал має розглядатися як сукупність інтелектуальних ресурсів, що втілюють 

наукові здобутки суспільства, трудових ресурсів із притаманними інтелектуальними, освітніми та 

кваліфікаційними характеристиками, раціональне використання яких (в оптимальному співвідношенні 

з іншими економічними ресурсами) забезпечує досягнення нової якості економічного розвитку, що 
ґрунтується на знаннях. 

Е. Брукінг  Інтелектуальний потенціал – сукупність освіти, професійної кваліфікації, пов'язаних з роботою знань, 
професійної схильності, психометричних характеристик і пов'язаних з роботою вмінь 

О.А. Грішнова  Інтелектуальний потенціал розглядає як знання та творчі здібності населення, систему освіти, 

комп’ютерне забезпечення, систему зв’язку, бази даних, систему науки, інтелектуальну власність, що 

активно використовуються у процесах економічного розвитку 

М.С. Мочерного Інтелектуальний потенціал – це сукупність розумових і творчих обдарувань людей і можливість їх 

збагачення, на основі яких формується їх здатність засвоювати нові знання та інформацію й 

використовувати їх для створення і впровадження нової техніки і технології, інших елементів 
продуктивних сил, а також усіх підсистем національної економічної системи. 

Б.Д. Гаврилишина Інтелектуальний потенціал – це сукупність розумових здібностей людини до розумової діяльності зі 
засвоєння, усвідомлення інформації, її систематизації та перетворення на знання. 

  

У статті розглянуто сутність та зміст інтелектуального потенціалу, визначено його основні 

характеристики. Проаналізовано наукові підходи до трактування категорій «інтелектуальний потенціал», 

запропоновано власну дефініцію. 

Ключові слова: інтелектуальний потенціал підприємства, характеристики інтелектуального потенціалу 

підприємства, наукові підходи. 
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Продовження таблиці 1 

1 2 

В.І. Гунько Інтелектуальний потенціал є елементом трудового потенціалу та водночас містить людський, клієнтський 
та структурний потенціали, які використовуються з метою створення інноваційної та інтелектуальної 

продукції й отримання економічної вигоди. 

Ю.Г. Орехівський Інтелектуальний потенціал трактує як особливий нематеріальний фактор економіки, що охоплює 

сукупність гармонійних знань, навичок, досвіду, життєвої мудрості та інших рис інтелектуальної 

особистості, які акумулюються у здатності до творчої складної праці, матеріалізації її на самозростаючу 

вартість. 

В.Л. Волкова  

та В.І. Стрельбицька 

Інтелектуальний  потенціал – це здатність інтелектуальної системи до реалізації дослідно-пізнавальної та 

інтелектуальної діяльності за оптимальних умов її функціонування в інтересах досягнення поставлених 

цілей.  

С. Вовканич  

та Н. Городянська 

Інтелектуальний потенціал як сукупність здібностей, знань, вмінь людей, що дають можливість 

засвоювати нові знання та використовувати їх для вирішення різних завдань подальшого розвитку. 

Авторська позиція  Інтелектуальний потенціал – збалансована система інтелектуальних ресурсів, які можуть 

використовуватися для досягнення індивідуальних та суспільних цілей.  

Примітка. Узагальнено автором на основі літературних джерел [1,2,3,4,5,6]  
 

Проведений аналіз наукової думки щодо визначення 

економічної сутності інтелектуального потенціалу 

дозволив виокремити такі основні підходи до його 

розуміння: ресурсний, цільовий, інноваційний, 

функціональний, системний та трансформаційний.  

Представники першого  –  ресурсного  –  підходу 

(О.Грішнова, О.Красовська) розглядають інтелектуальний 

потенціал як сукупність інтелектуальних ресурсів: 

здібностей, творчих обдарувань, навичок, мотивацій, 

компетенції, освітнього, культурного, морально-етичного, 

кваліфікаційного рівнів, що сприяють підвищенню 

продуктивності праці та зростанню суспільного 

виробництва. 

Представники другого  –  цільового підходу 

(Прошак В., О. Довгань, М. Демчишин, О. Стефанишин) 

визначають інтелектуальний потенціал як фактор 

досягнення стратегічних цілей, або це можливості, 

надані інтелектуальними ресурсами у певний час і в 

майбутньому, які створені людським і (або) машинним 

(штучним) інтелектом, можуть бути використані для 

досягнення певної мети, хоча такі можливості не завжди 

будуть реалізовані [7], тобто це здатність сукупності 

інтелектуальних ресурсів досягати поставлених цілей.    

Окремі автори (Б. Маліцький, О. Попович) 

дотримуються інноваційного підходу, акцентуючи увагу 

на необхідності впровадження в економічні процеси 

інноваційних механізмів, в основі яких є 

інтелектуальний потенціал [8]. На їх думку, він охоплює 

спектр культурно-освітніх, науково-технологічних і 

креативних особливостей, що характеризують 

пізнавальні й творчі можливості людської спільноти – 

колективу, народу, країни, людства загалом. 

Характерною рисою інтелектуального потенціалу є 

здатність особи усвідомлено приймати раціональні, 

обґрунтовані рішення, вирішувати складні протиріччя у 

розвитку земної цивілізації тощо.  

В економічній літературі зустрічаємо наукові 

підходи, згідно з якими інтелектуальний потенціал 

прирівнюють до багатофункціональної системи. 

З позиції Є. Балашова, О. Бутнік-Сіверського, А. Василик, 

А. Гапоненка, Н. Головай, О. Кендюхова та ін. інте-

лектуальний потенціал розглядається як сукупність знань, 

що дають змогу отримувати конкурентні переваги [9]. 

Крім того, інтелектуальний потенціал досліджують із 

позиції його ролі у соціально-економічних системах. Так 

В.П. Петренко трактує інтелектуальний потенціал як 

прогнозовану інтегральну здатність особи чи групи осіб 

до створення нових цінностей, як матеріальних, так і 

духовних.  

В ході аналізу наукової літератури нами визначено 

форми перетворення інтелектуального потенціалу в 

економічні результати, зокрема в інтелектуальний 

капітал. До форм трансформації інтелектуального 

потенціалу можна віднести формування, розвиток, 

зберігання, відтворення, нагромадження та його 

використання.   

Таким чином, аналіз сучасних наукових підходів з 

питань дослідження понятійного апарату інтелектуаль-

ного потенціалу довів, що його розгляд з точки зору 

лише одного із підходів повністю не розкриває сутності 

та економічного змісту даної категорії. Це поняття має 

розглядатися в комплексні: як джерелом нових знань, 

ідей та інформації; як сукупність інтелектуальних 

здібностей і окремого індивіда, і суспільства; як міра 

ефективності інноваційної економіки; як стратегічний 

ресурс держави  у глобалізаційному вимір. 

Висновки. На сучасному етапі формування 

інноваційної моделі розвитку економіки України 

головним рушієм економічного зростання стає 

інтелектуальний потенціал як стратегічний ресурс. Тож 

можна стверджувати, що інтелектуальний потенціал, з 

одного боку, є продуктивною міццю суспільства, а з 

іншого, – виступає високоефективним і найціннішим 

ресурсом соціально-економічної системи орієнтовної на 

інноваційний розвиток. 
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Постановка проблеми. Пошук альтернативних 

джерел енергії – основне завдання сучасної енергетичної 

галузі в будь-якій розвиненій державі. Викопні ресурси, 

що зберігаються тисячоліттями в земних надрах, близькі 

до виснаження. А, значить, економічне благополуччя 

всіх промислових галузей, та й саме комфортне 

існування людини, безпосередньо залежить від пошуку і 

освоєння поновлюваних енергетичних джерел. 

Одним з таких відновлюваних джерел енергії є вітер. 

Область господарсько-економічної діяльності людини 

спрямованої на отримання енергії з вітру називається 

вітроенергетика. 

Виклад матеріалу. Зі зменшенням кількості 

корисних копалин людина звернулася до інших видів 

джерел енергії. Атомні станції, незважаючи на свою 

високу ефективність, продовжують лякати забрудненням 

природи. Чорнобиль і Фукусіма все ще на вустах. Не 

дивно, що людство звернуло увагу на природні джерела 

енергії – сонце, вітер, тепло. Сьогодні вітрова енергетика 

розвивається семимильними кроками. 
Вітер відносять до поновлюваних, або альтернативних, 

джерел енергії. Його переваги очевидні: вітер дме 

завжди і всюди, його не треба «добувати». Загальні 

запаси енергії вітру в світі оцінені в 170 трлн кВт·год, 

або 170 тис. терават-годин (ТВт·год), в рік, що у вісім 

разів перевищує нинішнє світове споживання 

електроенергії. Тобто теоретично все електропостачання 

в світі можна було б забезпечити виключно за рахунок 

енергії вітру. А якщо згадати, що її використання не 

забруднює атмосферу, гідросферу і грунт, то це джерело 

енергії і зовсім здається ідеальним. Але, на жаль, все має 

зворотний бік, і вітроенергетика не виняток. 

Проте активний розвиток вітроенергетики в світі 

почався лише в 70-і роки минулого століття. 

Передумовами до нього стали гострі екологічні 

проблеми (забруднення атмосфери через роботу ТЕС, 

кислотні дощі і т.д.) в поєднанні зі зростанням цін на 

нафту і бажанням послабити залежність західних країн 

від поставок вуглеводнів з СРСР і країн третього світу. 

Нафтова криза 1973–1974 років дала додатковий стимул 

вітроенергетиці і вивела питання про її розвиток на 

державно-політичний рівень. 

Проте ставлення до вітроенергетики було 

(і залишається) неоднозначним, – поряд з ентузіазмом 

були присутні скепсис і невдоволення, в тому числі, як 

не дивно, пов'язані з екологічними аспектами. Ось один 

із прикладів того, що писала з цього приводу зарубіжна 

преса в 1994 році: «Виникають і неприємні 

парадоксальні ситуації, коли люди незадоволені 

будівництвом вітрових станцій і часто блокують їх саме 

з екологічних міркувань – групи станцій створюють 

шумове і візуальне забруднення місцевості». 

Подібні претензії до вітроустановки звучали, 

наприклад, в Нідерландах, де вітростанції, на думку 

громадськості, порушували традиційний вигляд 

території, та й розміщувати тисячі турбін в країні з 

високою щільністю населення, на думку критиків, ніде. 

З тих пір загальна встановлена потужність 

вітроелектростанцій в світі виросла в 60–75 разів. 

З’явилися величезні конструкції, підняті на висоту в 

сотні метрів. Потужності окремих вітрогенераторів 

досягають декількох мегават, гігаватніветропарки 

порівнянні з найбільшими об’єктами «традиційної» 

енергетики – теплової, атомної та гідроенергетики. 
У 2012 році встановлена потужність вітроелектростанцій 

в світі досягла 282 ГВт, що перевищує сумарну 

потужність всіх електростанцій України і порівняно з 

потужністю всіх АЕС на планеті. Однак дають вони 

тільки близько 2,4% всієї світової електроенергії, хоча в 

окремих європейських країнах, наприклад в Данії або 

Іспанії, їх частка наближається до 20 %. Тобто 

вітроенергетика так і не стала переважаючою в загальній 

системі вироблення електроенергії в світі. Та й на всі 

інші поновлювані нетрадиційні джерела енергії, 

включаючи енергію припливів і відливів, сонця, 

геотермальну енергію, довелося всього 3,7 %. 

Після кількох десятиліть зростання, потужної 

інформаційної та фінансової підтримки відновлюваної 

енергетики картина могла б бути і більш вражаючою. 

Адже в Європі і США виробники «зеленої» енергії 

підтримуються на державному рівні. Зокрема, в 

портфелі енергозбутових компаній повинна бути 

обов'язкова частка енергії поновлюваних джерел – 

тільки в цьому випадку гарантується збут. До того ж у 

багатьох країнах для виробників відновлюваної енергії 

Стаття присвячена проблемі сучасного видобутку енергії, переходу від традиційних до альтернативних 

джерел енергії, а також переваги і недоліки у порівнянні тих та інших. 

Ключові слова: вітрова енергетика, електроенергія, потужність, нетрадиційні джерела енергії, вплив на 

клімат, шум, птахи. 
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діють податкові пільги. Тим часом після бурхливого 

зростання числа вітрових генераторів енергії в останні 

півтора десятиліття відзначається його деяке 

уповільнення: у 2011–2012 роках темпи введення в 

експлуатацію встановлених потужностей вітроенерго-

станції були найнижчими за останні 16 років. 

Особливо це помітно в Європі. Можливо, подібне 

уповільнення пов’язане з економічною кризою, але 

ймовірна і інша причина – територіальні «ресурси» 

Старого Світу близькі до вичерпання, тобто 

вітроенергоустановки в Європі вже просто ніде 

будувати. За даними агентства Bloomberg New Energy 

Finance, в 2012 році інвестиції у відновлювану 

енергетику в світі в цілому скоротилися на 11 %, при 

цьому вони продовжували рости в азіатських країнах. 

Слід додати, що 15 років тому більше половини всіх 

вітроенергетичних потужностей світу доводилося на 

США, потім різко вирвалася вперед Європа, і в останні 

роки лідерство захопив Китай. 

Металоємність сучасного вітрогенератора потужністю 

3 МВт досягає 350 тонн. Якщо ТЕС в 1 ГВт вимагає 

площі близько кількох гектарів, то під вітропарк такої ж 

потужності доводиться відводити вже тисячі гектарів. І 

хоча на території вітропарку можна вести й іншу 

господарську діяльність і навіть жити, в дію вступають 

відносини власності - потрібно викуп або оренда великої 

ділянки землі. 

Вартість будівництва вітроелектростанції порядку 

1500–2000 доларів на 1 кВт встановленої потужності, що 

можна порівняти з витратами на будівництво АЕС і в 

кілька разів вище інвестиційних витрат на будівництво 

ТЕС. Агрегати високої потужності – з великою висотою 

щогли і великим діаметром лопатей, що працюють в 

умовах сильних вітрів і морозів, потребують підвищеної 

надійності, а значить, вимагають додаткових витрат на 

будівництво і обслуговування. 
Що стосується розвитку великомасштабної вітроенерге-

тики, то воно гальмується насамперед через згадані 

вище високою металоємності, складності конструкцій 

вітроенергоустановок, потреби у великих площах, 

низької продуктивності і недостатньою стабільності 

роботи. Крім того, під загрозою можуть опинитися такі 

стимули розвитку вітроенергетики, як вичерпання 

запасів вуглеводневої сировини і антропогенне 

потепління клімату. Є багато даних, що запаси 

вуглеводнів великі, а роль людини в глобальній зміні 

клімату, та й сама зміна клімату – питання дискусійні. 

Проте вітер, як і інші альтернативні джерела 

відновлюваної енергії, залишається відносно перспектив-

ним. Правда, за прогнозами фахівців, в найближчі 

десятиліття «першу скрипку» в світовій альтернативній 

енергетиці почне грати сонячна, а не вітряна енергія. 

Переваги сонячної енергетики зрозумілі – це в 

перспективі більш компактні і менш матеріаломісткі 

системи, а сонце – відносно стабільний і передбачуваний 

джерело енергії. 

Вітряками – по екології? 

Екологи пред’являють чимало претензій до 

вітроенергетики. Це створювані при роботі лопатей 

шум, інфразвукові коливання і вібрації, негативно діють 

на людей, техніку і тварин. Вітряки не просто 

порушують звичні, милі оку краєвиди, величезні 

обертові лопаті впливають на психіку людини. В районі 

вітропарків перестають селитися тварини і птахи. 

Є ризики, пов’язані з відривом лопатей і іншими 

аваріями на великих вітроелектростанціях. Крім того, 

при роботі безлічі вітрогенераторів на великих площах 

можливо локальне зниження сили і зміна конфігурації 

вітрів. Додаткову проблему створює необхідність 

утилізації лопатей, що вичерпали свій ресурс. 

Які з цих недоліків і ризиків уявні і які реальні, 

підказує двадцятирічний досвід використання енергії 

вітру в густонаселеній Європі. Так, не підтверджуються 
побоювання, пов’язані з інфразвуком і роботою лопатей, – 

про це говорять проведені оцінки рівня шуму і смертності 

птахів, з яких видно, що шум на відстані 350 м від 

вітростанції лише трохи перевищує фоновий. А кількість 

птахів, загиблих від зіткнення з вітряками, в три з 

половиною тисячі разів менше, ніж, наприклад, від 

зустрічі з кішками. 

Звичайно, в таких оцінках є нюанс: багато що 

залежить від числа вітроелектростанцій. При нинішній 

кількості збиток дійсно мінімальний, але що станеться, 

якщо вітроагрегатів стане значно більше? 

Крім того, при порівняльній оцінці кількості гинуть 

птахів треба враховувати, про які види йде мова. Кішки 

полюють на горобиних, а при зіткненнях з вітроелектро-

станціями на досить великих висотах можуть гинути 

більш рідкісні і цінні види пернатих. Не слід скидати з 

рахунків і порушення міграційних маршрутів птахів. 

Проте сумарний екологічний збиток від 

вітроенергетики істотно нижче в порівнянні з 

«традиційними» способами генерації енергії. В Європі 

зовнішній негативний соціально-екологічний ефект 

на 1 кВт·год виробленої електроенергії оцінений в 

0,15 цента для вітроенергетики, 1,1 цента – для газових 

ТЕС і 2,5 цента – для вугільних. 

Виняток становить проблема утилізації лопатей 

вітрогенераторів, виконаних з композитних матеріалів. 

Справа в тому, що термін служби лопатей 20–25 років і 

перші з побудованих вже близькі до вироблення 

ресурсу. Особливо гостро з цією проблемою доведеться 

зіткнутися вже в 2020 році, коли загальна маса 

відпрацьованих лопатей в світі складе 50 000 тонн, а до 

2035 року зросте до 200 000 тон. 

На даний момент використовуються два основні 

способи утилізації лопатей, зроблених зі склопластику: 

механічний і термічний. Перший метод передбачає 

механічне подрібнення волокон і гранул, що становлять 

композитний матеріал лопатей, які потім 

використовують в якості сировини для виробництва 

низькосортної продукції. Однак в більшості випадків 

відробивши ресурс турбіни піддають термічній обробці, 

тобто спалюють. Це явно «антиекологічний» спосіб 

утилізації, який тим більше абсурдно виглядає на тлі 

заяв про «екологічно чисту» вітроенергетику. При цьому 

зольність спалюваного маси (частка негорючого 
неорганічного залишку в загальній масі матеріалу) близько 

60 % і утворюється зола вимагає поховання. 

Викиди в атмосферу. Вітрогенератор потужністю 1 

МВт скорочує щорічні викиди в атмосферу 1800 тонн 

СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн оксидів азоту . 
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За оцінками Global Wind Energy Council до 2050 року 
світова вітроенергетика дозволить скоротити щорічні 

викиди СО2 на 1,5 мільярда тонн. 

Вплив на клімат. Вітрогенератори вилучають частину 
кінетичної енергії рухомих повітряних мас, що призводить 

до зниження швидкості їх руху. При масовому 
використанні вітряків (наприклад, в Європі) це 

уповільнення теоретично може помітно впливати на 

локальні (і навіть глобальні) кліматичні умови місцевості. 
Зокрема, зниження середньої швидкості вітрів здатне 

зробити клімат регіону трохи більше континентальним за 

рахунок того, що повільно рухаються повітряні маси 
встигають сильніше нагрітися влітку і охолоджуватися 

взимку. Також відбір енергії у вітру може сприяти зміні 
вологісного режиму прилеглої території. Втім, вчені поки 

тільки розгортають дослідження в цій області, наукові 

роботи, що аналізують ці аспекти, не дають кількісну 
оцінку впливу широкомасштабної вітряної енергетики на 

клімат, проте дозволяють зробити висновок, що воно може 

бути не настільки дуже незначним, як вважали раніше. 
Згідно моделювання Стенфордського університету, 

великі офшорні вітроелектростанції можуть істотно посла-
бити урагани, зменшуючи економічний збиток від їх впливу. 

Вітряні енергетичні установки виробляють два 

різновиди шуму: 
– механічний шум – шум від роботи механічних та 

електричних компонентів (для сучасних вітроустановок 
практично відсутній, але є значним в вітроустановках 

старших моделей) 

– аеродинамічний шум - шум від взаємодії вітрового 
потоку з лопатями установки (посилюється при 

проходженні лопаті повз вежі вітроустановки) 

У безпосередній близькості від вітрогенератора у осі 
вітроколеса рівень шуму досить великої вітроустановки 

може перевищувати 100 дБ. 
Прикладом подібних конструктивних прорахунків є 

вітрогенератор Гровіан. Через високий рівень шуму уста-

новка пропрацювала близько 100 годин і була демонтована. 
Закони, прийняті в Великобританії, Німеччині, 

Нідерландах і Данії, обмежують рівень шуму від 

працюючої вітряної енергетичної установки до 45 дБ у 
денний час і до 35 дБ вночі. Мінімальна відстань від 

установки до житлових будинків – 300 м. 
При експлуатації вітроустановок в зимовий період при 

високій вологості повітря можливе утворення крижаних 

наростів на лопатях. При пуску вітроустановки можливий 
розліт льоду на значну відстань. Як правило, на території, 

на якій можливі випадки обмерзання лопатей, 

встановлюються попереджувальні знаки на відстані 150 м 
від вітроустановки.  

Висновки. Плюси: 

– Енергія вітру – відновлювальна енергія, що означає, 
що Земля робить вітер постійно, безкоштовно і без шкоди 

для навколишнього середовища. 
– Енергія вітру може бути досить дешевою, якщо буде 

використовуватися в широких масштабах і на початковому 

етапі за підтримки держави.  
– Енергією вітру заміщає енергію, що виробляється 

тепловими електростанціями, тим самим зменшуючи 

викиди парникових газів. 
– Енергія вітру доступна практично в будь-якому місці 

на планеті. Десь вітер слабкіше, десь сильніше, але він є 
практично скрізь. 

– Вітрогенератори не виробляють шкідливих викидів в 

процесі експлуатації. 

Мінуси: 

– Сила вітру дуже мінлива і найчастіше непередбачувана. 

– У різних частинах Землі в різний час вітер дме по-
різному. При будівництві вітряних електростанцій 

необхідно попереднє дослідження і розробка карти вітрів. 
– Вітряні електростанції, як правило, тягнуться на 

великі території і знаходяться на віддалі від споживача, що 

створює додаткові витрати на транспортування енергії. 
– Вітряні турбіни створюють шум можна порівняти з 

шумом автомобіля, що рухається зі швидкістю 70 км/год, 
що створює дискомфорт для людей і відлякує тварин. 

– Обертаються лопаті турбіни становлять потенційну 

небезпеку для деяких видів живих організмів. Згідно зі 
статистикою, лопаті кожної встановленої турбіни є 

причиною загибелі не менше 4 особин птахів в рік. 
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Formulation of the problem. Ukraine is at this stage of 

development, when the long-awaited changes begin, and 

various reforms are being implemented. There is a 

modernization and reform of local and regional development 

through decentralization. The process of decentralization 

implies that the epicenter of executive responsibility rests 

with local authorities or other actors of public 

administration. So, since 2015, 159 territorially united 

communities have been voluntarily set up in Ukraine. These 

communities received for the first time significant levers of 

influence by its own administrative and territorial unit. 

Taking into account European experience of 

decentralization, it should be noted that such reforms and 

changes contribute to the development of democracy, 

economic and social growth, as the role of certain territories, 

public authorities and public representatives, in the regions in 

its own strategic planning and development is strengthening. 

That is why the need of learning about decentralization of 

power, fighting corruption, managing territories and various 

aspects of local self-government is extremely relevant. 

Interaction and cooperation in strategic planning of regional 

development of different stakeholders and beneficiaries 
(community elders, local government representatives, business 

representatives, the public and academics) should become the 

basis for developing an effective development strategy. 

In this regard, it is necessary to develop effective models 

for managing local and regional development with the 

participation of citizens. Public associations should take part 

in local and regional development decision-making, as this 

is, and will be an integral part of the sustainable 

development of the state. We believe that such tasks can be 

implemented using the project approach. 

Today the project activity covers all spheres of 

functioning of industrial activity and not only: 

 in design and experimental subdivisions – these are 

development projects of new products and technologies;  

 in production – projects of mastering production of 

new products, technical re-equipment, introduction of new 

technologies; 

 in marketing – these are marketing research projects, 

advertising action, market launch of new products, conquest 

of new outlets. 

 local and regional development – concepts and 

projects for local and regional development (infrastructure, 

economic, environmental and social projects). 

With the emergence of sustainable development concept, 

project activity has become particularly relevant, because it 

is an integral part of its implementation. 

Since today communities are able to receive significant 

funds for their own development, they must be able to use 

them rationally. We believe that the project approach is a 

mechanism that will enable communities to develop 

rationally and maximize the impact of decentralization. 

The project approach can be applied in realization of 

such forms of cooperation of communities: 

 joint projects; 

 establishment of common infrastructure facilities; 

 establishment of a joint management body. 

Analysis of recent research and publications. The 

legal and financial aspects of power decentralization in 

Ukraine are devoted to a large number of works of domestic 

scientists, in this area work: N. Bikadorova, Y. Hanushchak, 

N. Kaminska, I. Karchevska, O. Kraynyk. In these works the 

organizational and legal principles of decentralization of 

power, the basic concepts, its types, principles, models, 

financial support to carrying out reforms have been 

considered, questions of the delimitation of full 

responsibilities between districts, regions and territorial 

communities being are discussed. However, in scientific 

The research and analysis of the passed steps by united territorial communities on the way of implementing the 

modern model of decentralization has been carried out. The analysis of subvention distribution from the state 

budget to local budgets on forming the infrastructure of united territorial communities has been implemented. 

Main problems encountered by newly formed united territorial communities in the process of functioning have 

been determined. Improvements and changes in their development have been considered. As the decentralization 

process implies that the share of administrative activity and responsibility rely on local authorities or voluntary 

united territorial communities, the article proposes to develop an effective mechanism for managing local and 

regional development based on a project approach. 

Key words: decentralization, state fund of regional development, united territorial communities, projects of 

local and regional development, project approach. 
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papers, the theoretical aspects of the process of 

decentralization in Ukraine are highlighted, and practical 

aspects are often left out of focus. 

Formation of purposes of the article. Studies of 

practical steps passed by united territorial communities on 

the way of implementing an innovative model of 

decentralization based on realization of the project approach 

before their development. 

Description of main results of the study. Taking into 

account that the government of our country allocated twice 

as much money to regional development in 2016 than in 

2015, and in 2017 it is planned to increase the amount of 

financing, it is necessary to work out on the development 

and realization of really necessary and qualitative projects 

that would promote and ensure development of a city, a 

united territorial community or a region as a whole. 

According to First Deputy Minister of Regional 

Development, Construction and Housing and Communal 

Services of Ukraine Vyacheslav Nehoda during the forum "25 

years is to local self-government in Ukraine: it is time for 

decentralization": "About 1 billion UAH is foreseen to support 

the united territorial communities. But this is not just an 

injection from the central budget into local budgets of the 

united communities; it is a means to finance specific projects 

and development programs that these communities will 

implement "[3]. 

Today, 364 united territorial communities have been 

united and set up. Since January 1, 2016, they have begun to 

work effectively under new conditions, and today they are a 

powerful engine for further changes in our country. 

It should be understood that the association community is 

not a goal in itself but it is one of the means of achieving the 

objectives prescribed in the Concept of reforming the local 

government. 

It is necessary to develop an effective and systematic 

mechanism to provide all local authorities with the necessary 

powers and resources. 

An example of such a mechanism today is the State Fund 

for Regional Development (SFRD), from which more than 

2.9 billion UAH were allocated in 2015, 4.65 billion UAH in 

2016, and in 2017 it was 3, 4 billion UAH. 

Reference: In 2017, a subvention amounting to 1 billion 

UAH was allocated from the State Budget to the united 

territorial communities for infrastructure development. 

(Table 1) [According to the Resolution of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine from 07.06.2017 № 410]. 

Table 1 

Distribution of subventions from the state budget to local 

budgets for the establishment of the infrastructure of the 

united territorial communities in 2017 

Name of 

administrative and 

territorial unit 

Number of 

united territorial 

communities 

Subvention 

volume, 

thousand UAH 

Vinnytsia Oblast  21 45705,6 

Volyn Oblast 15 50122,9 

Dnipropetrovsk Oblast  34 135017,0 

Donetsk Oblast  6 41845,9 

Zhytomyr Oblast  32 155132,4 

Zakarpattia Oblast  3 14551,8 

Zaporizka Oblast 16 70918,8 

Ivano-Frankivsk Oblast  11 43224,1 

Kirovohrad Oblast  5 19178,9 

Kyiv Oblast  2 6075,3 

Luhansk Oblast 3 16167,9 

Lviv Oblast  22 63497,2 

Mykolaiv Oblast  19 90567,0 

Odessa Oblast  11 53017,2 

Poltava Oblast  18 59161,9 

Rivne Oblast  18 64265,9 

Sumy Oblast 14 54607,4 

Ternopil Oblast  36 115491,2 

Kharkiv Oblast  4 17654,0 

Kherson oblast  12 52113,8 

Khmelnytskyi Oblast  24 167031,2 

Cherkasy Oblast 6 17910,7 

Chernihiv Oblast 16 84806,0 

Chernivtsi Oblast 16 61935,9 

Total 364 1500000 
 

As you can see, Ternopil Oblast is the leader in Ukraine 

in number of established united territorial communities in 

2017. The amount of subventions allocated to the 

communities of Ternopil Oblast is 115491.2 thousand UAH. 

(Table 2). According to changes to the Plan of Communities 

proposed by Ternopil Regional State Administration, they 

are planning to set up in general 49 communities and cover 

the whole region. 

Table 2 

Distribution of subventions from the state budget to local budgets for the establishment of the infrastructure  

of the united territorial communities of Ternopil Oblast in 2017  

[According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 07.06.2017 № 410] 

№ за/п Name of the administrative and territorial unit 
Community area, 

sq. km. 

Population 

as of 01.01.2016 

Subvention volume 

thousand UAH 

1 2 3 4 5 

1 Baikivtsi United Territorial Community 86,2 5672 2908,0 

2 Bilobozhnytsya United Territorial Community 74,2 3817 2096,5 

3 Vasylkivtsi United Territorial Community 125,9 6274 3479,9 

4 Velyki Gai United Territorial Community 141,0 11399 5566,4 

5 Husiatyn United Territorial Community 35,5 8341 754,8 

6 Zavodska United Territorial Community 28,8 4419 624,6 

7 Zolotnykiv United Territorial Community 284,3 8139 5556,9 

8 Zolotyi Potik United Territorial Community 123,8 10902 4310,4 

9 Ivaniv United Territorial Community 109,6 4435 2637,5 

10 Kozliv United Territorial Community  95,6 4629 1898,8 

11 Kolyndiany United Territorial Community 108 4619 2693,9 
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Continued table 2 

1 2 3 4 5 

12 Kolodne United Territorial Community 78,9 2823 1757,6 

13 Koropets United Territorial Community 68,5 4827 1148,1 

14 Lopushne United Territorial Community 58,5 2317 1388,6 

15 Melnytse-Podilska United Territorial Community  223,4 16099 6653,6 

16 Mykulyntsi United Territorial Community  93,9 7963 2435,4 

17 Novosilka United Territorial Community  91,8 3515 2132,9 

18 Ozerna United Territorial Community  126,3 6343 3514,0 

19 Ozeriany United Territorial Community 56,8 2640 1497,3 

20 Pidvolochysk United Territorial Community 350,4 19697 7475,2 

21 Pochaiv United Territorial Community  54,2 9470 1094,7 

22 Skala-Podilska United Territorial Community 149,9 9632 3337,5 

23 Skalat United Territorial Community  224,2 14473 5922,6 

24 Skorykiv United Territorial Community  144,1 4009 2772,2 

25 Terebovlia United Territorial Community  398,8 30549 9884,9 

26 Shumsk United Territorial Community 499,5 21176 10297,4 

27 Borshchiv United Territorial Community 146,8 17973 3875,3 

28 Zaliztsi United Territorial Community  126,2 6570 2576,7 

29 Velyki Dederkaly United Territorial Community 76,9 3811 2117,4 

30 Vyshnivtsi United Territorial Community  74,7 8307 2542,1 

31 Hrymailiv United Territorial Community  45 2820 744,7 

32 Bilche-Zolote United Territorial Community 85,5 3905 2227,5 

33 Trybukhiv United Territorial Community 61 5380 2579,4 

34 Borsukiv United Territorial Community 91,4 4499 2505,0 

35 Chernykhivtsi United Territorial Community 38,8 2183 1167,6 

36 Kotsiubynske United Territorial Community 44,3 2446 1315,5 

 Total    115491,2 
 

In general, subvention funds are distributed among 364 

united communities according to a clear formula, depending 

on the size of the rural population and the area of the 

community. This amounted to 960 thousand UAH. for the 

smallest united territorial community and to 23 million UAH 

for the largest one in 2017. 

This money is not for state administrations, nor for 

central or regional executive bodies, this is money for 

financing development projects, which should be submitted 

by local governments of both united and other communities. 

Throughout the years of independence, local and regional 

politicians have always been heard: "There is no money. 

Give us money and we will do everything. " 

They have already been given this money, but the 

condition about their use was simple and concise: show what 

you need money for and plan it in the strategy of the region 

or community development and its implementation. 

In order to receive subventions from the state budget in 

2018, united territorial communities and other organizations 

should have a plan of socio-economic development – a 

document that communities have developed before. 

Territorial united communities should also develop a real 

operational strategy for their development. 

The strategies of the regions, and especially the newly 

established united territorial communities, are often not 

coordinated with the State Strategy for Regional 

Development. The authorities in the regions do not work 

according to the strategic plans that they have worked out 

themselves. The activity is responding faster to problems 

that are "burning." 

However, this was not done. In 2015 no region worked 

on the plan to implement its strategy. 

It should be noted this conflict is that the projects to be 

undertaken next year, are usually submitted by May 1 of this 

year. 

Reference: according to Yuriy Tretyak, Deputy Head of 

the EU Project "Support of Regional Development Policy of 

Ukraine": "In 2017, no oblast submitted projects by May 1, 

2016" [ http://decentralization.uacrisis.org]. 

Another significant problem that constrains a significant 

breakthrough and effective local development is that local 

projects can be developed locally, but real regional 

development projects that would solve the problems of a 

large number of people, have strategic goals, cannot be 

offered far beyond all. 

The projects submitted for the 2015-2016 period are 

projects of "eating" rather than development ones. The funds 

of the SFRD had to be spent on the projects that would allow 

the regions to develop, form conditions for the development 

of small and medium-sized businesses, keep additional funds 

in the budget, save budget funds. 

From the analysis of projects submitted to the SFRD, it 

can be noted that most of the projects are really aimed at 

road repairs, roof repairs for schools, gardens, cultural 

buildings, mass replacement and window installation in 

schools and palaces of culture. 

Development projects can be counted on fingers. "There 

are two projects in the Sumy region. These are industrial 

parks. There is also a project in the Ivano-Frankivsk oblast – 

balneological complex, establishing the conditions for 

tourism in Dolyna City. This is all that can be said today 

about projects that are different from reconstruction, major 

repairs, equipment purchases, new construction. Thus, today 
DFRD does not entirely meet the tasks that were set before it. 

http://decentralization.uacrisis.org/
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Communities encountered a lot of problems. First of all, 

this is a problem of inconsistency and the backwardness of 

branch ministries from the current paces of decentralization 

and their response to the challenges faced by newly-formed 

communities. Communities often cannot answer the questions 

asked by their members: what will happen to medical care, 

education, social assistance, because they do not get a clear 

vision from ministries, and even more so, algorithms, 

standards or mechanisms for implementing sectoral reforms. 

The next big problem is the human hunger for the new 

executive committees, because their work requires more 

knowledge and experience in managing various spheres and 

writing and supervising local and regional development 

projects. Nowadays the state, higher educational institutions 

and the international donor community are suggesting various 

courses, seminars and other forms of training to activists, 

employees of the executive committees of former village 

councils and officials of local self-government bodies, but 

everything needs to be done systematically, quickly and "for 

yesterday". 

Regions and united territorial communities really began 

to feel better, got the mechanism and tools for real change. 

The decentralization mechanism has begun to work. People 

began to adapt and work with this tool, but the top of our 

country cannot accept that they lose the mechanism of 

influence and attractiveness of these funds at the local level. 

Their operating schemes are eroded. 

That is why the sustainable development of the regions 

faced quite recently, with one very significant problem, 

namely, on December 20, 2016, the Supreme Council 

adopted the Law of Ukraine "On Amendments to the Budget 

Code" [8], which provided that the SFRD could also be 

filled with special funds Fund of the State Budget, which has 

no guaranteed source of formation. It is about his 

hypothetical filling at the expense of the so-called "special 

confiscation". This law, in case of its coming into force, may 

mean not even a "slippage", but a rollback back into the state 

policy of regional development. Here, not only the 

availability of funds as such, but also the conditions for 

long-term or medium-term planning are important. 

In September 2016, according to Vice Premier Gennadiy 

Zubka [source 112 Ukraine "channel]," In the draft budget 

for 2017, the SFRD provided UAH 8 billion UAH. This 

amount would fully correspond to the policy of 

decentralization, namely the Law "On voluntary association 

of the community". The law foresees for a five-year term of 

state support for the united communities, which provides for 

an appropriate proportional increase in size of the subvention 

with the growth of number of established communities. 

"Subvention for regional unity of the state": State Fund for 

Regional Development (SFRD), defined by the Law "On the 

Principles of State Regional Policy" and Article 24-1 of the 

Budget Code of Ukraine. The amount of funds of the SFRD 

should be not less than 1% of the general fund budget (this 

year this amount should amount to about 7.3 billion UAH). 

However, on December 27, 2016, the State Budget of 

Ukraine for 2017 was published. The subvention from the 

state budget to local budgets for the implementation of 

measures for social and economic development is 4 billion 

UAH, of which 1.5 billion UAH are guaranteed means from 

the general budget and 2.5 billion UAH means from the 

special fund. 

Not 7.3 billion UAH were allocated to the SFRD, but 

only 3.5 billion UAH, of which only 1 billion UAH were 

from the general fund budget. 

In 2016, 1 billion UAH were allocated for 159 united 

territorial communities from the general fund budget for 

establishment of the infrastructure of the united territorial 

communities (Table 1), however for the year 2017 only 1.5 

billion UAH were allocated for 367 united territorial 

communities, of which only 0.5 billion UAH are guaranteed 

from the general fund budget. 

Nevertheless, it should be noted and positive 

developments, namely that most regions and communities in 

2016 began to develop really effective strategies and plans 

for their own development, road maps for the development 

of small and medium businesses by 2025, because they 

realized that this is really important. Consequently, the 

process of decentralization and changes are ongoing. 

Conclusions. The united territorial communities at the 

moment are "originators of their own destiny", since they 

have the opportunity to establish their own development 

strategies, according to which they will develop. They have 

already a significant resource base (human resources, land 

and material resources). It is necessary to benefit from these 

opportunities and invest in efficient infrastructure projects 

that would bring significant economic and social returns in 

the future (providing community workers with workplaces, 

filling the budget, etc.). 

For the effective project activity of the community (city 

or regional councils), it is necessary to create special 

qualified departments in the executive committee of the 

community (city or regional councils) that would work 

exclusively with projects (writing applications for domestic 

and international funds, searching for and attracting 

grantees, managing projects and etc.). We believe that this 

approach will provide faster changes in the development of 

united territorial communities, cities or regions. 
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ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Проведено дослідження та аналіз пройдених кроків об’єднаними територіальними громадами на шляху реалізації 

сучасної моделі децентралізації. Здійснено аналіз розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Визначено основні проблеми з якими зустрічаються 

новостворені об’єднані територіальні громади у процесі функціонування. Розглянуто позитивні зрушення та зміни у 

їх розвитку. Оскільки, процес децентралізації передбачає, що питома вага адміністративної діяльності та 

відповідальності покладається на місцеві органи чи добровільно створені об’єднані територіальні громади, у статті 

запропоновано розробити ефективний механізм управління місцевим та регіональним розвитком на основі 

проектного підходу.  

Ключові слова: децентралізація, Державний фонд регіонального розвитку, об’єднані територіальні громади 

проекти місцевого та регіонального розвитку, проектний підхід.   
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Постановка проблеми. В центрі уваги економічної 

думки завжди є дослідження інвестицій. Це обумовлено 

тим, що категорія інвестицій є базовим елементом 

життєдіяльності будь якого господарського суб’єкта та є 

складовим елементом економічного зростання світової 

економіки. Реформаційні процеси, що проходять в 

економіці України, вимагають переосмислення 

визначення категорії, що відповідають ознакам 

ринкових відносин в сторону побудови методологічної 

основи змішаної системи економіки. Це цілком 

зрозуміло, оскільки без цього не можливо створити 

ефективні механізми управління економікою за умов 

сучасного розвитку економіки. З огляду на вище 

зазначене необхідно дослідити погляди сучасних 

економістів на категорію «інвестиція» взагалі та 

виокремити класифікаційні ознаки цієї категорії. 

Мета статті. Здійснити теоретичний аналіз 

трактувань економічних категорій таких як «інвестиції» 

та «інвестиційна діяльність». Визначити їх значимість на 

регіональному рівні з врахуванням суб’єктного підходу.  

Виклад основного матеріалу. На сьогодні поняття 

«інвестиції» має неоднозначне трактування, оскільки у 

зарубіжній і вітчизняній економічній і юридичній 

літературі немає єдиного підходу щодо визначення 

інвестицій. Навіть у вітчизняному законодавстві на 

сьогодні визначення терміна «інвестиції» трактується 

по-різному. В українському тлумачному словнику 

«інвестиції» визначаються як «грошові, майнові, 

інтелектуальні цінності, що їх вкладають у різні види 

діяльності у виробничій та невиробничій сферах» [1]. 
Визначення з економічних позицій наведено у Словнику 

сучасної економіки Макміллана, де інвестиції подано як 

«потік витрат, призначених для виробництва благ, а не 

для їхнього безпосереднього споживання» [2]. Проте, на 

наш погляд, розглядаючи сутність даного поняття, 

Макміллан утотожнює з капіталовкладеннями.  

З погляду інвестора «інвестиції» – це вкладення 

грошових, майнових та інтелектуальних цінностей у 

різні галузі економіки, а також у цінні папери (акції, 

облігації, векселі) з метою одержання доходу або 

встановлення контролю над підприємством, діяльність 

якого інвестується. З погляду об’єкта інвестування – це 

джерело розвитку, потік витрат, призначених для 

виробництва благ, з метою отримання економічної 

вигоди і досягнення соціального ефекту [3]. 

Економіст О.М. Шевчук наголошує на двох позицій, 

щодо трактування категорії «інвестиція» – це фінансова 

та економічна. За фінансовим визначенням, інвестиції – 

це всі види активів (засобів), вкладених у господарську 

діяльність з метою одержання доходу. За економічним 

визначенням – це витрати на створення, розширення, 

реконструкцію й технічне переозброєння основного 

капіталу, а також пов’язані з цим зміни оборотного 

капіталу, що залежать від руху витрат на основний 

капітал [4]. 

Вбачається оригінальним трактування категорії 

інвестицій Д. Норкоттом, під якими він розуміє 

прийняття рішень про довгострокове ризикове 

вкладення коштів в активи підприємства [5]. М. Бромвіч 

інвестиційні рішення визначає як відмову від поточного 

споживання, очікуючи збільшення споживання в 

майбутньому [6]. 

Досить цікавим є підхід німецьких учених до 

визначення інвестицій. Зокрема Д. Шнайдер розглядає 

цю категорію як процес, орієнтований на платежі та 

визначає її як підприємницьку дію, яка в різні моменти 

часу спонукає до грошових потоків (виплат та 

поступлень), причому цей процес починається з 

виплати [7]. 

Враховуючи вищесказане помічаємо, що вітчизняні 

економісти вчені тяжіють охопити всі особливості 

інвестиції в своїх трактуваннях, а зарубіжні навпаки – 

узагальнити і локанічно охарактеризувати тільки 

основні характеристики цієї категорії. 

Прослідковується три основні підходи до 

трактування категорії «інвестиція»: перший – інвестиція 

як цінність в вигляду капіталу, активу, другий це 

інвестиція як діяння, економічно значиме та обумовлене 

з залученням як мінімум двох суб’єктів господарювання; 

третій – інвестиція як спосіб отримання доходу чи 

певної матеріальної чи нематеріальної вигоди. 

Іншого погляду дотримується автор Вінник О.М., 

який виділяє наступні ознаки інвестицій: – цінності – 

матеріальні (кошти, рухоме та нерухоме майно) або 

нематеріальні цінності, об’єкти права інтелектуальної 

власності (інвестиційні проекти, торгова марка, „ноу-

хау”, винаходи та ін.), вартість яких може бути виражена 

грошовому еквіваленті; – об’єкт вкладення – об’єкти 

господарської діяльності або інших сфер суспільного 

життя (наука, культура, соціальна сфера тощо);– мета 

вкладення – досягнення певного соціально-економічного 

ефекту, що зазвичай поєднує задоволення суспільних 

потреб (нових товарах, об’єктах – житлових, культури, 

освіти, охорони здоров’я, духовного життя) та приватних 

В даній статі автором досліджено основні підходи до трактування таких економічних категорій як 

«інвестиції» та «інвестиційна діяльність». Виокремлено значимість суб’єктивної сторони до визначення 

сутності інвестування на регіональному рівні. Запропонована на основі теоретичного дослідження вітчизняної 

та зарубіжної наукової літератури авторське трактування поняття «інвестиційна діяльність регіону». 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, регіональне інвестування, інвестиційна діяльність регіону. 
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інтересів інвесторів (задоволенні господарських потреб 

інвестора, отриманні прибутку, створенні сприятливих 

умов для праці та відпочинку найманих працівників, що 

кінцевому підсумку сприяє підвищенню прибутковості 

виробництва) [8]. Однак на наш погляд автор упускає 

ознаки конкретної діяльності, що несуть в собі 

інвестиції і відповідно обов’язки всіх учасників цього 

процесу. 

Особливість нашої роботи в привернені уваги до 

особливостей функціонування економічних явищ на 

регіональному рівні. Тому ми вважаємо, що інвестицій 

на регіональному рівні слід розглядати за різними 

задіяними суб’єктами в інвестиційних відносинах – це 

інвестоотримувач, інвестодавець, інвестопосередник: 

Інвестиції для регіону (інвестоотримувач) – це 

вкладання залучених ресурсів (матеріальних та 

нематеріальних) в діяльність регіональних суб’єктів 

господарювання на різний термін з метою отримання 

економічного прибутку та соціального ефекту в 

майбутньому.  

Інвестиції для регіону (інвестоотримувач) – це 

вкладання залучених ресурсів (матеріальних та 

нематеріальних) в діяльність регіональних суб’єктів 

господарювання на різний термін з метою отримання 

економічного прибутку та соціального ефекту в 

майбутньому.  

Інвестиції для регіону (інвестодавець)  –  це 

отримання регіоном економічного прибутку та інших 

нематеріальних вигод за рахунок вкладених власних чи 

залучених коштів в діяльність будь яких господарських 

суб’єктів в визначений період часу.  

Інвестиції для регіону (посередник) – реалізація своїх 

управлінських функцій регіону за пошук та здійснення 

інвестування в об’єкти чи суб’єкти регіонального рівня з 

отримуванням матеріальної вигоди чи без такої. 

Перевагами такого трактування є те, що охоплює всіх 

суб’єктів інвестиційної сфери з їх відповідними 

особливими обов’язками та правами з якими виступає 

регіон. 

Економічна категорія «інвестиційна діяльність» 

набула широкого кола дослідників в роки становлення 

незалежності України тобто після прийнняття курсу на 

ринкову економіку в державі. Однак до теперішнього 

часу серед вітчизняних і зарубіжних науковців та 

практиків відсутня спільні погляди щодо тлумачення 

його сутності. Можна виокремити чотири підходи 

прихильників тверджень:  

По-перше це широке розуміння сутності 

«інвестиційна діяльність», як спосіб вкладання коштів в 

інвестиційні об’єкти за ради одержання прибутку. 

Такого погляду дотримується економіст Гончаренко Л. 

[9] що стверджує, що інвестиційна діяльність це процес 

вкладання інвестицій і здійснення практичних дій з 

метою отримання прибутку і / або досягнення іншого 

корисного ефекту». Подібне трактування міститься в 

Законі «Про інвестиційну діяльність» [10], відповідно до 

якого інвестиційна діяльність визначена як сукупність 

практичних дій громадян, юридичних осіб та держави 

щодо реалізації інвестицій.  
По-друге у вузькому розумінні інвестиційна діяльність 

визначається як процес перетворення інвестиційних 

ресурсів у вкладення. Такого погляду автор Майорова Т. 

[11] «Фінансові, матеріальні, нематеріальні та трудові 

ресурси які залучаються для здійснення вкладень в 

об’єкти інвестування», також визначення  

По-третє, деякі вчені економісти надають 

інвестиційній діяльності державного економічного 

значення чи навіть світового. Череп А.В. та Рурка І.Г. 

розглядають інвестиційну діяльність як важливу 

складову міжнародного руху капіталу, яка здатна 

забезпечити міграцію капіталу з однієї країни в іншу, а 

також прискорювати цю міграцію в одних сферах 

світовогогосподарства, та уповільнювати в інших [12]. 

Також, Костюкевич Р.М., визначає в макроекономічному 

аспекті рівень інвестиційної діяльності темпами 

економічного розвитку країни [13].  

По-четверте, визначають інвестиційну діяльність 

через порядок діяльності суб’єктів господарювання і 

інвестиційному середовищі з відповідними діями та 

вчинками. Думка вченого Панчишина С.М. є досить 

загальною і визначає інвестиційну діяльність як 

сукупність рішень та відповідних дій, скерованих на 

перетворення заощаджень у інвестиції [14]. Подібної 

думки дотримується Білолипецький В.Г., який визначає 

інвестиційну діяльність як проектну, організаційну, 

управлінську, контрольну роботу, що виконується в 

інтересах планової реалізації інвестицій [15]. Іванов Г.І. 

під інвестиційною діяльністю розуміє діяльність із 

формування, розміщення, вкладення, трансформації і 

відшкодування інвестицій, включаючи управління ними 

і всією системою інвестиційних відносин [16]. 

Зазначимо, що, незважаючи на різноманіття 

трактування сутності інвестиційної діяльності, 

вироблене світовою і вітчизняною економічною наукою, 

у практиці не припиняється дискусії щодо конкретизації 

визначення даної категорії. Серед найбільш характерних 

спірних питань можна виділити такі: 

1. Ототожнення поняття «інвестиція» та «інвестиційна 

діяльність», наприклад визначення. Це різні поняття: 

перше передбачає вкладення всіх видів матеріальних 

цінностей в будь-які об'єкти, друге – сукупність усіх 

практичних дій суб'єктів відносно об'єктів інвестування. 

Так вважає Грязнова А.Г. [17]. 

2. Ототожнення поняття «інвестиційна діяльність» та 

«інвестиційний процес», наприклад за автором 

Погасій С.О. [18] характеризує її процесом пошуку 

необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних 

об'єктів (інструментів) інвестування, формування 

збалансованої за вибраними параметрами інвестиційної 

програми (інвестиційного портфеля) і забезпечення її 

реалізації. Поняття «процесу» є ширшим за поняття 

«діяльність», а відповідно включає в собі останнє. Це 

унеможливлює підмінну економічних категорій, 

обмежуючи їх в значенні. 

Отже на нашу думку, інвестиційна діяльність 

регіону це комплексна діяльність регіону по відношенню 

до здійснення будь-яких інвестицій, що 

супроводжуються практичними діями суб’єктами 

господарювання щодо об’єктів інвестування з метою 

отримання доходу і/або іншого виду корисного ефекту в 

певний період часу. 
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Висновки. Регіон є і інвестором і об’єктом 

інвестицій, однак в повній мірі використовує весь спектр 

можливостей в випадку стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю, що здійснюється за ради 

регіонального розвитку. Комплексний характер 

зумовлений високим рівнем взаємозв’язку суб’єктів 

учасників інвестиційної діяльності та регіональних 

об’єктів інвестування, а їхні звязки характеризуються 

стійкістю та самодоповненням. 

Інвестиційна діяльність в регіонах залежить не лише 

від рівня економічного розвитку. Її інтенсивність 

залежить від неринкових факторів, від розвиненості 

окремих елементів громадянського суспільства, зокрема 

від співробітництва з місцевою владою. У суспільстві, а 

також серед регіональних економічних еліт, вже назріло 

розуміння того, що без докорінних змін практики 

впровадження та механізмів реалізації задекларованих в 

національному законодавстві норм забезпечення 

інвестиційного клімату Україна буде позбавлена гідних 

перспектив у міжнародному поділі праці. 

Формування ефективної відтворювальної структури 

національної економіки забезпечують її структурні 

зрушення. Одним із основних дієвих інструментів 

соціально-економічних перетворень є активізація 

інвестиційної діяльності, яка забезпечує розширення або 

модернізацію основних та обігових засобів 

матеріального виробництва, розширення, реконструкцію 

та оновлення житлового фонду, лікарень, навчальних 

закладів, об'єктів культури, спорту, науки, розвиток 

людського капіталу, а також інноваційну діяльність. 

Отже, за таких умов особливого значення набуває 

активізація інвестиційної діяльності як засобу 

досягнення вказаних цілей.  
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CONCEPTUAL APPARATUS OF INVESTMENT CATEGORIES AT REGIONAL LEVEL 

In this paper, the author studies the main approaches to the interpretation of such economic categories as "investment" and 
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Постановка проблеми. Для переважної більшості 

держав земної кулі проблема інтеграції в світове 

господарство постав ще у другій половині минулого 

століття. Але не слід забувати й про економічну 

інтеграцію, складовою якої є регіональна інтеграція, що 

постійно розвивалася і продовжує розвиватися й зараз. 

Не стали винятком у прагненні до регіональної 

інтеграції і країни Латинської Америки. Історичне 

минуле та певні суперечності змушували країни цього 

регіону консолідувати свої сили, намагаючись 

покращити власний економічний розвиток. До того ж 

надмірне втручання США у другій половині ХХ ст. 

спочатку відвернуло багато країн Латинської Америки 

від ідеї інтеграції з більш розвиненим сусідом. Саме 

тому більшість держав даного регіону починали шукати 

вихід в економічній інтеграції в межах регіону, 

намагаючись створити більш успішне, ефективне та 

гармонійне міжнародне об’єднання, яке б допомогло 

досягти високого рівня розвитку її складовим частинам. 

І лише потім, з 1990 р., ідея економічного зближення з 

північними сусідами почала активно обговорюватися 

між ними. 

Стан розробки теми певною мірою є умовним, 

оскільки розглядається головним чином через публікації 

окремих латиноамериканських і західних джерел та 

роботи науковців країн СНД. 

Суто латиноамериканськими є концепції «перспектив 

залежності» та «перспектив автономності» в межах 

структуралістського підходу до розвитку, які, з огляду 

на домінування США в регіоні, визначають зовнішнє 

втручання як головну причину недостатнього розвитку. 

Оцінка значення інтеграції для країн Латинської 

Америки дається в роботах латиноамериканських 

авторів: Б.С. До Рего [1], Кардосо де Да Сильва Э. [2], 
Ван Клаверен Альберто [3], Фернандо Энрике Кардозо [4].   

В теоретичних напрацюваннях окремих авторів 

обґрунтовується доцільність економічних реформ через 

об’єднання зусиль окремих національних акторів. Ці 

моменти знайшли своє відображення у відповідних 

працях, опублікованих на Заході [5]. 

Латиноамериканська інтеграція значно менше 

досліджена у вітчизняній латиноамериканістиці. Разом з 

цим, певний вплив на визначення кола інтересів України 

у цьому напрямку здійснили праці вітчизняних авторів: 

Є. Свинарчука [6], О. Картунова та С. Лаптєва [7], 

Г. Хоменка[8] , О. Ткача [9]. 

У дослідженнях таких російських авторів: А. Глінкіна 

[10], А. Бобровнікова [11], А. Лавута [12], а також у 

навчальних посібниках за участю російських авторів 

[13;14], детально викладені недоліки і переваги 

інтеграційних процесів в економічній та політичній 

сферах та сфері безпеки, запропоновані конкретні заходи 

із застосування досвіду латиноамериканської інтеграції.  

Мета статті. Аналіз розробки проблеми дозволяє 

зробити висновок про те, що окремі аспекти економічної 

регіональної інтеграції між країнами Латинської 

Америки в 90-х рр. ХХ ст. в раніше опублікованих 

роботах висвітлювалася недостатньо. Враховуючи це, 

автори поставили собі за мету на основі аналізу джерел 

та літератури зробити спробу дещо повніше висвітлити 

причини та стан економічної регіональної інтеграції 

країн Латинської Америки у ці роки.    

Виклад основного матеріалу. Успіхи економічного 

розвитку латиноамериканського регіону у 90-х рр. 

значною мірою зумовлені подальшим роз-витком 

американської інтеграції. Якщо у 80-ті рр. в Латинській 

Америці ще тільки позначився відхід від моделі 

державного капіталізму і почалося впро-вадження 

відкритої економіки, то в 90-ті рр. цей процес 

прискорився. Економічна інтеграція в Латинській 

Америці на межі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. отримала нові 

стимули і дещо змінила свій зміст після переходу від 

політики державного протекціонізму до лібералізації 
економіки і зовнішньої торгівлі. 

У статті висвітлюється розвиток процесів економічної інтеграції в Латинській Америці, які на межі          
80-х – 90-х рр. ХХ ст. отримали нові стимули і дещо змінили свій зміст після переходу від політики державного 

протекціонізму до лібералізації економіки і зовнішньої торгівлі. Поновлення надалі інтеграційних зв'язків: 

зустрічі президентів центральноамериканських країн, створення Меркосур, співробітництво у межах ЛАЕС, 
подальша діяльність Андської групи, розширила свої дії і сама Група Ріо-де-Жанейро, засновано «Групу трьох», 

США озвучили «Ініціативу двох Америк». Невдовзі оптимістичні сподівання і прагматичні оцінки щодо 
майбутнього континентальної зони вільної торгівлі. На саміті 1998 р. питання ліквідації суперечностей між 

США та Бразилією. 

Ключові слова: державний протекціонізм, лібералізація, центральноаме-риканські зустрічі, Меркосур, 
Латиноамериканська економічна система (ЛАЕС), Група Ріо-де-Жанейро, «Група трьох», «Ініціатива двох 

Америк», суперечності. 
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Особливо різко активізувалися інтеграційні процеси 

в 90-ті роки ХХ ст. Основною тенденцією стало 

приєднання регіону до єдиного світового госпо-

дарського комплексу, який активно формувався. 

Середньорічні темпи зростання виробництва по регіону 

в 1991–1998 pp. сягнули 3,3 %. Спала інфляційна хвиля 

(інфляція по регіону за 1998 р. становила 10 %) [2;17]. 

Країнам Латинської Америки у 90-х рр. ХХ ст. 

удалося здійснити великомасштабну реструктуризацію, 

домогтися списання зовнішніх боргів, що зменшило 

тиск на економіку. Піднесенню виробництва сприяли 

також політика жорсткої економії і масовий приплив 

зарубіжних інвестицій. 1996 р. вони становили 62 млрд. 

дол., – майже у п'ять разів більше, ніж у 1990 р. [14]. 

Важливе значення мало також збільшення 

латиноамериканського експорту: з 1986 р. по 1996 р. 

його обсяг зріс зі 137 млрд. до 494 млрд. дол., а понад 60 

млрд. дол. у 1990–1995 pp. дала приватизація державної 

власності [14]. 

На межі 1980-х – 1990-х рр. інтеграційні зв'язки в 

Центральній Америці відновилися. Їхньою характерною 

рисою стали часті зустрічі президентів центрально-

американських країн. Від 1990 р. в них брала участь і 

Панама. В червні 1990 р. на зустрічі президентів в 

Антигуа (Гватемала) був підписаний План розвитку для 

Центральної Америки, що передбачав спільні зусилля у 

сфері науково-технічного прогресу, в розвитку 

інфраструктури, у розв'язанні проблем зовнішнього боргу 

тощо [1;13]. На нараді в Гватемалі у грудні 1991 р. 

президенти п'яти центральноамериканських республік і 

Панами досягли домовленості про заснування 

Центральноамериканської системи інтеграції в складі 

шести країн перешийка. В 1992 р. утворено координуючі 

органи ЦАСІ й ухвалено програму конкретних дій [19; 

25]. Активніше домагались всебічної інтеграції три 

республіки в субрегіоні Центральної Америки – 

Гватемала, Гондурас і Сальвадор. З лютого 1993 р. вони 

розпочали ліквідацію взаємних митних бар'єрів, 

здійснення єдиної митної політики та інтеграцію 

фінансових систем. Певний інтерес до планів трьох 

республік виявила Нікарагуа, хоча Коста-Ріка підтримала 

лише ідею економічної інтеграції. Панама погодилася на 

їхню інтеграцію, розглядаючи її як проміжний етап до 

спільного співробітництва з НАФТА [13;20;25]. 

26 березня 1991 p. було створено Меркосур як 

регіональне економічне об'єднання внаслідок підписання 

Асунсьйонського договору між Аргентиною, Бразилією, 

Парагваєм і Уругваєм [15;16]. Договір гарантував вільне 

пересуван-ня капіталів, активів, послуг і людей, 

скасування мит для його учасників і запровадження 

спільного митного тарифу для третіх країн. З 1991 р. 

поступово знижувалися взаємні мита до їх повного 

скасування в 1995 р. [2;28]. Вводилися єдині зовнішні 

тарифи, вироблялася узгоджена позиція на світовій арені 

з економічних і політичних питань. Учасники Меркосур 

планували з часом приєднати до цієї організації інші 

південноамериканські країни, перетворити її на основне 

інтеграційне об'єднання Південної Америки. Чилі, 

Болівія, Перу виявили інтерес до співробітництва з 

Меркосур. 15 грудня 1995 р. в Мадриді було підписано 

угоду про співробітництво між МЕРКОСУР та 

Європейським Союзом [3;24]. На Західну Європу 

припадало 30 % експорту Меркосур [18].   

1996 р. до Меркосур на правах асоційованого члена 

приєдналися Чилі та Болівія [3;16;35;38]. Поступова 

ліквідація митних бар'єрів, регламентація торговельних 

відносин, принцип рівноправного партнерства, акцент на 

економічну та політичну самостійність – все це 

приваблювало в Меркосур нових потенційних учасників. 

1997 р. загальний рівень зростання виробництва у 

країнах-учасницях Меркосур становив 4,1 %, а рівень 

інфляції знизився до 10 % [2;28]. Меркосур охопив 70 % 

території Південної Америки з населенням понад 200 

млн. чол. і ВВП близько 900 млрд. дол. З 1991 по 1996 р. 

обсяг торгівлі усередині блоку збільшився у чотири рази 

(з 4,1 млрд. до 15 млрд. дол.), що свідчило про дієвість і 

доволі значну ефективність [27;28]. 

Свідченням подальшого зростання ролі Меркосур у 

розвитку нового, демократичного етапу інтеграції стало 

прийняття у квітні 1997 р. країнами так званої Андської 

групи (Венесуела, Колумбія, Еквадор, Болівія) у 

болівійському місті Сукре спеціального «Акта Сукре». 

Андське співтовариство заявило про свій намір 

найближчим часом (кінець 1998 р.) підписати угоду про 

єдину зону вільної торгівлі з МЕРКОСУР. 

Розширення і зміцнення Меркосур як об'єднавчого 

ядра майбутньої латиноамериканської інтеграції не 

влаштовувало США. На відміну від США країни 

Меркосур виступали за поетапний, повільний процес з 

метою подальшого зміцнення своєї індустрії і реалізації 

можливостей конкурувати зі США і Канадою. Тут 

ураховувався також досвід минулого. Так, на початку 

50-х років валовий продукт США і Канади у десять разів 

перевищував сукупний продукт країн Латинської 

Америки і Карибського регіону, а сьогодні це 

співвідношення виражається як 3:1 [2;28]. 

Розвивалося співробітництво у межах Латино-

американської економічної системи (ЛАЕС). Працювали 

її комітети і міжнаціональні комісії з виробництва і 

збуту продовольства та інших товарів, з водних ресурсів, 

судноплавництва і збуту продовольства та інших 

товарів, з водних ресурсів, судноплавства, енергетики. В 

червні 1990 р. члени ЛАІ вирішили зменшити взаємні 

мита на 10–20 % і скасувати низку протекціоністських 

заходів [10;26].  

Субрегіональна Андська група зі складу якої в 1976 р. 

вийшла Чилі, залишилася у складі п'яти держав 

(Венесуела, Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія) [36;40]. 

Організація пом'якшила обмеження для іноземного 

капіталу. Наприкінці 80-х рр. спостерігається активізація 

її діяльності, збільшилася взаємна торгівля. У листопаді 

1990 р. президенти п'яти андських країн домовились до 

1995 р. створити зону вільної торгівлі, ліквідувати митні 

бар'єри, заснувати єдиний митний союз і координувати 

економічний розвиток [10;28]. 

1990 р. до Групи Ріо-де-Жанейро вступили Чилі, 

Еквадор, Болівія і Парагвай, після чого її склад став 

практично дублювати ЛАІ. Група Ріо-де-Жанейро 

докладала зусиль, щоб залучити до співробітництва 

країни Центральної Америки та Карибського басейну. 

Вона перетворилася на важливий форум спільного 

обговорення питань економічного й політичного 
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співробітництва держав Латинської Америки. Слід 

зазначити, що на середину 90-х рр. Група Ріо, поряд з 

новими інтеграційними блоками, висувається на перший 

план у міжамериканських відносинах.  

Венесуела і Колумбія разом з Мексикою в 1992 р. 

заснували «Групу трьох» і розпочали зниження 

взаємних торговельних мит, щоб також поступово 

створити зону вільної торгівлі. Субрегіональні 

об'єднання Південної Америки, які виникли у 80–90-ті 

роки ХХ ст., частково перетиналися одне з одним. У цих 

умовах ЛАІ, Група Ріо-де-Жанейро і ЛАЕС намагалися 

координувати їхні зусилля. 

У межах Карибського співтовариства функціонував 

Карибський спільний ринок, мета якого полягала в 

поступовому зниженні ліквідації згодом митних зборів 

між учасниками, вироблення єдиної митної політики та 

коор-динування планів розвитку Всередині Карибського 

спільного ринку існував локальний Східнокарибський 

спільний ринок, який об'єднував найменш розвинені і 

дрібні острівні країни субрегіону [21;25].    

Швидкий розвиток західноєвропейської інтеграції, 

посилення економічних зв'язків між країнами АТР 

спонукали латиноамериканські держави одночасно з 

регіональною інтеграцією домагатися приєднання до 

високорозвинених економік країн Північної Америки. 

США і Канада, зі свого боку, виявляли зацікавленість у 

створенні потужного інтеграційного об'єднання в Захід-

ній півкулі. Ідея економічного зближення з північними 

сусідами активно обговорювалася в Латинській 

Америці, а особливо у Мексиці, з 1990 р. Президент 

США Джордж Буш 27 червня 1990 р. виступив з 

«Ініціативою для Америк», де запропонував ідею нового 

економічного партнерства у Західній півкулі, що 

базувалося на створенні зони вільної торгівлі та 

інвестицій у складі США, Канади і країн Латинської 

Америки, яка, у свою чергу, мала закласти підвалини 

Міжамериканського спільного ринку [30;36].  

В Міжамериканському банку розвитку передбачалося 

заснувати спеціальний фонд для фінансування 

економічних програм у латиноамериканських країнах і 

частково списати борг тим з них, які найуспішніше 

будуть здійснювати лібералізацію економіки та 

зовнішньої торгівлі [22;29]. На ініціативу Буша 

позитивно відгукнулись уряди багатьох латиноамери-

канських держав [31;36]. 

Саме перша половина 1990-х років стала періодом 

«інтеграційної ейфорії», що охопила весь континент, у її 

центрі перебували НАФТА і багато країн регіону, які 

бажали приєднатися до неї. Окремі латиноамериканські 

держави виявили бажання потрапити до цієї зони через 

систему двосторонніх і багатосторонніх договорів про 

вільну торгівлю з Мексикою, одна з одною і, в 

перспективі, з США. В 1991 р. підписано угоди про 

вільну торгівлю Мексики і країн Центральної Америки, 

між Мексикою і Чилі, а в 1993 р. між Мексикою і 

Венесуелою [12;27]. Зона вільної торгівлі мала об'єднати 

учасників «Групи трьох» (Мексика, Венесуела, 

Колумбія). У грудні 1992 р. аргентинський президент 

заявив, що пріоритетними для Меркосур повинні стати 

інтеграція цієї організації з НАФТА і створення в 

майбутньому загального континентального інтеграцій-

ного об'єднання [32;36]. Дещо обережно до НАФТА 

поставилася Бразилія, яка надавала перевагу зміцненню 

Меркосур та інтеграції Південної Америки, де б вона 

відігравала домінуючу роль. 

Апогеєм гармонізації міжамериканських відносин та 

зближення «двох Америк» стала зустріч глав 34 держав 

Західної півкулі 10-13 грудня 1994 р. у Маямі. На зустрічі 

було прийнято «Декларацію принципів партнерства в 

ім'я розвитку і процвітання: демократія, вільна торгівля і 

розвиток на Американському континенті» та План дій зі 

100 пунктів, який проголошував прагнення створити у 

2005 р. зони вільної торгівлі всієї Західної півкулі – 

Американської асоціації вільної торгівлі. На той час у 

плані інтеграційного процесу найбільш ефективно діяли 

НАФТА і Меркосур [33;36].  

Однак уже невдовзі після саміту в Маямі 

оптимістичні сподівання поступаються місцем більш 

прагматичним оцінкам майбутнього континентальної 

зони вільної торгівлі. До середини десятиліття дедалі 

проблематичним ставало розширення НАФТА. Конгрес 

США фактично заблокував вступ до неї Чилі, що 

здавалося вирішеним ще в 1994 р. 

В той час, коли північноамериканський інтеграційний 

проект натрапив на значні внутрішні труднощі, 

помітнішу роль почав відігравати Меркосур. На кінець 

90-х років ХХ ст. Меркосур перетворився на четвертий 

за економічним потенціалом інтеграційний блок світу, 

який за обсягом ВВП зрівнявся з країнами АСЕАН (біля 

1 трлн дол.) [18]. При цьому намітилася активізація 

позарегіональних зв'язків. 15 грудня 1995 р. в Мадриді 

було підписано угоду про співробітництво між 

МЕРКОСУР та Європейським Союзом [3; 24]. 

У квітні 1998 р. в Сантьяго (Чилі) відбувся другий 

саміт президентів двох Америк, який мав остаточно 

визначити схему і графік створення загальної кон-

тинентальної зони вільної торгівлі, а головне – 

ліквідувати суперечності, які виникли між двома 

інтеграційними угрупованнями та їхніми лідерами – 

США та Бразилією [34;36]. Це вдалося лише частково. У 

підсумкових документах підтверджувалось бажання 

створити до 2005 р. єдиний інтеграційний простір у За-

хідній півкулі. Але це не виключає іншого сценарію – 

поділу півкулі на два мегаблоки: до НАФТА відійшли б 

услід за Мексикою Центральна Америка і Карибський 

басейн, а південноамериканські країни консолідувалися б 

навколо Меркосур. Головним завданням для латино-

американських країн на початку XXI ст. залишалися 

пошук і здійснення таких варіантів розвитку, які б 

відповідали місцевим умовам і дали б змісту країнам 

регіону поєднати оновлення економіки з інтересами 

більшості суспільства, а інтеграцію у світове господар-

ство зі збереженням власних цивілізаційних підвалин. 

Висновки. Таким чином, періодом найактивнішого 

розвитку латиноамериканських країн були 90-і рр., що і 

дозволило їх оновити, в першу чергу, в економічній 

сфері, а головним завданням для цих держав на початку 

XXI ст. залишалися пошук і здійснення таких варіантів 

розвитку, які б відповідали місцевим умовам і дали б 

можливість країнам регіону поєднати оновлення 

економіки з інтересами більшості суспільства, 

інтеграцію у світове господарство поряд зі збереженням 
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власних цивілізаційних підвалин. Тому висвітлення 

інтеграційного напряму в зовнішніх стосунках країн 

Центральної та Латинської Америки в останньому 

десятилітті ХХ ст. та інших моментів цього періоду, 

враховуючи деякі певні зміни, що відбулися в 

Латинській Америці в умовах сьогодення, вимагає свого 

подальшого вивчення. 
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