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УДК  364.48 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВА СТУДЕНТІВ НА ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД  

У ТРАНСПОРТІ 
 

М. Р. Аветисян, А. А. Правдиченко 

 

Резюме. У даному дослідженні проаналізовано сучасний стан законодавства  України щодо права 

студентів на пільговий проїзд у транспорті, визначено які документи необхідні для реалізації зазначеного 

права, виявлено недоліки у сучасному законодавстві та невідповідність окремих нормативно-правових 

актів Конституції України, запропоновано зміни до законодавства задля усунення існуючих недоліків та 

безперешкодної реалізації студентами пільгового проїзду у транспорті.  

Ключові слова: права студентів, пільги студентам, соціальний захист студентів, соціальне 

забезпечення студентів, пільговий проїзд у транспорті. 

 

Україна, ставши на шлях розбудови правової держави, приступила до 

удосконалення інституцій в сфері захисту прав людини. Важливим правом студентів є 

пільговий проїзд у транспорті, що допомагає заощадити необхідні для нормальної 

життєдіяльності кошти.  

Проблемні аспекти правового регулювання надання студентам права на пільговий 

проїзд у транспорті вимагають всебічного дослідження. Зокрема, слід терміново внести 

у Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним 

транспортом України від 27.12.2006 зміни задля уникнення обмеження прав студентів. 

Однак, вивченню та аналізу зазначеного питання присвячено досить невелика 

кількість статей та наукових публікацій. Ця проблема розкрита в роботах таких вчених: 

С. М. Романюк, Н. Г. Александров, В. С. Андрєєв, В. А. Тарасова, Я. М. Фогель, Е.Е. 

Мачульська. 

Цілями цієї статті є дослідження сучасного стану законодавства щодо права 

студентів на пільговий проїзд у транспорті, пошук шляхів його вдосконалення і 

способів щодо подолання існуючих проблем. 

Статтею 46 Конституції України проголошено, що громадяни України мають 

право на соціальний захист [1, ст.46]. 

Соціальний захист можна розглядати у вузькому та широкому розумінні. У 

широкому розумінні – це діяльність держави, спрямована на забезпечення формування 

і розвитку повноцінної особистості, на створення умов для її самовизначення, 

самореалізації у житті.  У вузькому розумінні – це сукупність законодавчо закріплених 

економічних і правових гарантій, що забезпечують дотримання соціальних прав 

громадян і досягнення соціально прийнятого рівня життя у різних сферах – у сферах 

соціально-забезпечувальних, трудових, сімейних, екологічних прав тощо. Отже, 

соціальне забезпечення є складовою частиною соціального захисту [2]. 

Соціальний захист студентів у вищих навчальних закладах України здійснюється 

за наступними напрямами: 

1. забезпечення студентів житлом на час навчання; 

2. виплата стипендій; 

3. державна соціальна допомога різним категоріям студентів; 

4. матеріальна допомога студентам; 

5. допомога у працевлаштуванні випускників ВНЗ; 

6. державне кредитування освіти; 

7. специфічна соціальна допомога студентам окремих навчальних закладів; 

8. оздоровлення та санаторно-курортне лікування студентів; 

9. залучення недержавних організацій до соціального захисту студентів; 
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10. соціальне забезпечення студентів із числа дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування; 

11. соціальна допомога студентам з проблемами здоров’я; 

12. забезпечення студентам існуючих пільг, зокрема і щодо проїзду у 

транспорті [3]. 

Отже, одним із видів соціального забезпечення є надання пільг окремим 

категоріям осіб. Зокрема, чинним законодавством України закріплено право студентів 

на пільговий проїзд у транспорті.  В ч. 2 ст. 54 Закону України «Про вищу освіту» 

зазначено, що студенти  вищих  навчальних  закладів,  які  навчаються за денною 

(очною) формою навчання,  мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також  на 

забезпечення гуртожитком у  порядках,  встановлених  Кабінетом Міністрів 

України [4, ст. 54]. 

В п. 2 Постанови КМУ  від 5 квітня 1999 р. « Про затвердження Порядку надання 

пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та 

учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському 

пасажирському  транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті 

територією України» вказано, що пільговий  проїзд у міському й приміському 

пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті 

територією України  встановлюється  в розмірі  половини вартості квитка  для  

студентів  денної  форми  навчання вищих  навчальних закладів  I-IV  рівнів  

акредитації [5, п.2]. 

Згідно з п.4 зазначеної Постанови кошти на пільговий проїзд студентів та  учнів  у  

міському транспорті  передбачаються  у відповідних  місцевих  бюджетах,  у 

приміському і міжміському автомобільному транспорті – у кошторисах доходів і 

видатків навчальних закладів, у залізничному транспорті – централізовано у 

державному бюджеті для МОНмолодьспорту [5, п.4]. 

Відповідно до п. 6 зазначеної Постанови для проїзду у поїздах приміського і 

міжміського сполучення студенти  та  учні  придбавають  квитки  за половину їх 

вартості у загальних і плацкартних вагонах [5, п.6]. 

В ч. 1  ст. 53 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 зазначено, що 

особами, які  навчаються у вищих  навчальних закладах, є студенти (слухачі), курсанти, 

екстерни, асистенти-стажисти, інтерни, клінічні ординатори,  здобувачі, аспіранти 

(ад'юнкти) та докторанти. А в п. 2 зазначеного Закону визначено, що студент – це 

особа, яка  в  установленому  порядку зарахована до вищого навчального закладу і  

навчається за денною (очною), вечірньою  або заочною,  дистанційною формами 

навчання з метою  здобуття  певних  освітнього  та  освітньо-кваліфікаційного рівнів [4, 

ст. 53]. 

Для того, щоб реалізувати зазначене конституційне право, студент повинен 

підтвердити свій статус відповідними документами. Згідно з Правилами перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України від 

27.12.2006  таким документом є виключно студентський квиток [6]. Відповідно до 

Рішення міської ради «Про надання пільг за проїздом у міському пасажирському 

транспорті студентам і школярам на 2013-2014 навчальний рік» право студентів на 

пільговий проїзд також підтверджується виключно студентським квитком [7]. 

На офіційному сайті Укрзалізниці також дублюється вище зазначена інформація, а 

саме: для проїзду в поїздах приміського і міжміського сполучення студенти купують 

квитки за половину їх вартості у загальних і плацкартних вагонах, вагонах 2-го та 3-го 

класу всіх категорій поїздів та всіх типів вагонів електро-дизель-поїздів підвищеного 

комфорту, при наявності студентського квитка [8]. 
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Відповідно до п. 1.2.1. Порядку замовлення, видачі та обліку студентських та 

учнівських квитків державного зразка від 13.08.2007 студентський квиток – це 

документ,  що містить персональні дані  про  особу  студента,  що  навчається  у 

вищому навчальному закладі,  занесені в централізований банк даних Міністерства 

освіти і науки  України та відтворені у пластиковій картці [9]. 

Однак, статус студента може підтверджуватись і іншими документами, зокрема: 

залікова книжка, довідка або лист з навчального закладу. 

У зв’язку з цим на практиці виникають проблеми при реалізації права на 

пільговий проїзд студентів у транспорті, наприклад, у випадку втрати студентського 

квитка або крадіжки гаманця із студентським квитком. 

Процедура отримання дублікату студентського квитка закріплена у Порядку 

замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків державного зразка від 

13.08.2007. Дублікат видається на підставі письмової заяви студента, якому належав 

студентський квиток. Такий дублікат студентського квитка має бути виданий протягом 

1 місяця з дня реєстрації заяви студента в деканаті. 

А що робити студенту протягом цього місяця? У цей проміжок часу його 

конституційне право обмежується. Адже студент має право на пільговий проїзд у 

зв’язку зі своїм статусом, а не у зв’язку із тим, що він просто має студентський квиток. 

За даними Державного підприємстві "Державний центр прикладних 

інформаційних технологій" (уповноваженим органом Міністерства  освіти і науки  з  

упровадження та розвитку інформаційно-виробничої системи  "ОСВІТА", а також  із  

забезпечення здійснення  заходів щодо функціонування  інфраструктури для збирання, 

оброблення та захисту даних з питань освіти з метою створення повного циклу 

виготовлення документів про освіту,  присвоєння  вчених  звань  та  наукових ступенів, 

студентських (учнівських) квитків) кількість студентів, які замовляють дублікат 

студентського квитка сягає восьми відсотків. Отже, вісім відсотків студентів не здатні 

реалізувати право на пільговий проїзд у транспорті, що є обмеженням їх 

конституційного права на соціальний захист [10, п. 2]. 

Для того щоб вирішити окреслену проблему, необхідно внести зміни у Правила 

перевезення пасажирів,  багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом 

України від 27.12.2006. Зокрема, слід зазначити, що статус студента можуть 

підтверджувати: студентський квиток, залікова книжка, довідка з вищого навчального 

закладу. 

Рішення міських рад ґрунтується на загальнодержавних нормативно-правових 

актах, тому і в них буде міститись розширений перелік документів, що посвідчують 

статус студента. Окрім цього, і на Укрзалізниці буде вказівка, що статус студента 

посвідчує не лише студентський квиток, а ще й залікова книжка, довідка з вищого 

навчального закладу. 

Зазначені зміни сприятимуть більш ефективному та повному регулюванню 

суспільних відносин у сфері надання пільг студентам у транспорті та усунуть 

невідповідність Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти 

залізничним транспортом України від 27.12.2006  Конституції України. 
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УДК 347.626.6 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКА, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ  

У ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИНАХ 
 

Н. С. Андрєєва, Л. В. Красицька  

 

Резюме. У статті досліджено проблемні аспекти застосування ст. 74 СК України, особливості 

правового регулювання режиму майна фактичного подружжя за законодавством України та зарубіжних 

країн, вироблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання режиму майна фактичного 

подружжя. 

Ключові слова: фактичні шлюбні відносини, сім’я, спільна сумісна власність, спільна часткова 

власність. 

 

На сьогодні фактичні шлюбні відносини стають все більш розповсюдженим 

явищем в Україні. Майже третина всіх дітей народжується поза шлюбом. Варто 

зазначити, що зростання їх кількості пов’язано не тільки із тим, що громадський осуд 

відносин без реєстрації шлюбу поступово зводиться нанівець, та все більш 

розповсюдженою стає думка про те, що перед укладанням шлюбу варто перевірити 

свою готовність до сімейного життя, пройти своєрідний дошлюбний випробувальний 

строк. Не в останню чергу популярність фактичних шлюбних відносин викликана тим, 

що Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. (далі – СК України) у ст. 74 закріпив, 

що майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у 

шлюбі між собою або у будь-якому іншому шлюбі, належить їм на праві спільної 

сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними, тим 

самим формально прирівнявши майновий статус осіб, що перебувають у фактичних 

шлюбних відносинах, до майнового статусу законного подружжя. Проте відсутність 

законодавчо закріпленого поняття та ознак фактичних шлюбних відносин призводить 

до того, що при встановленні факту проживання однією сім’єю жінки та чоловіка, що 

не перебувають у шлюбі між собою або у будь-якому іншому шлюбі, яке є необхідною 

умовою для вирішення питання щодо правового режиму майна, набутого ними за час 

спільного проживання, виникають численні складнощі, адже суди у кожному 

конкретному випадку по-різному тлумачать поняття фактичних шлюбних відносин.  

http://uz.gov.ua/contacts_feedback/faq/#q12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/b19
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Наразі актуальною проблемою є формування єдиного підходу щодо встановлення 

факту проживання однією сім’єю жінки та чоловіка, що не перебувають у шлюбі між 

собою або у будь-якому іншому шлюбі, а також вирішення питання щодо правового 

режиму майна, набутого ними за час спільного проживання.  

Питання, пов’язані із фактичними шлюбними відносинами, досліджували такі 

вчені-правники, як М. В. Антокольська, О. В. Дзера, І. В. Жилінкова, З. В. Ромовська, 

С. Я. Фурса, Ю. С. Червоний та інші. Однак, єдиного підходу щодо визначення ознак 

фактичних шлюбних відносин вироблено не було. 

Метою статті є визначення правового режиму майна фактичного подружжя за 

законодавством України та особливостей правового регулювання відносин жінки та 

чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або у 

будь-якому іншому шлюбі, в Україні та зарубіжних країнах. 

На підставі аналізу існуючих нормативних положень можна виділити наступні 

ознаки фактичних шлюбних відносин: проживання чоловіка та жінки однією сім’єю, 

пов’язаність спільним побутом; виникнення у зв’язку із цим взаємних прав та 

обов’язків; відсутність зареєстрованого в органах державної влади шлюбу як між 

особами, що спільно проживають, так і з будь-якою іншою особою [1, с. 112; 2, с. 23]. 

Окремі науковці у якості ознаки, притаманної фактичним шлюбним відносинам, 

називають строк перебування у фактичних шлюбних відносинах. Варто звернути увагу 

на те, що ст. 74 СК України не закріплює строк проживання жінки та чоловіка однією 

сім’єю без реєстрації шлюбу, після настання якого було б можливим вважати, що особи 

перебувають у фактичних шлюбних відносинах. С. Я. Фурса пропонує застосовувати 

строк у 10 років [3; c. 8]. М. М. Дякович звертає увагу на те, що строк повинен бути не 

меншим 3 років [4, с. 16]. Проте, переважно, науковцями не подається належного 

обґрунтування доцільності запровадження того чи іншого строку.  

Верховний Суд України виділяє таку ознаку фактичних шлюбних відносин як їх 

«усталеність». Відповідно до п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, 

розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 

21 грудня 2007 р. № 11 при застосуванні ст.  74 СК України, що регулює поділ майна 

осіб, які проживають у фактичних шлюбних відносинах, судам необхідно враховувати,  

що правило зазначеної норми поширюється на випадки, коли чоловік та жінка не 

перебувають у будь-якому іншому шлюбі і між  ними  склалися  усталені  відносини,  

що  притаманні подружжю [5]. Поняття «усталеність» у чинному законодавстві не 

визначено. Однак, можна зробити висновок, що про наявність усталених відносин, 

притаманних подружжю, свідчить спільне проживання, постійне ведення спільного 

побуту, взаємна турбота та піклування, наявність спільних дітей тощо. 

Цікавою для дослідження ознак фактичних шлюбних відносин (зокрема, 

необхідності додержання для встановлення фактичних шлюбних відносин такої вимоги 

як постійне спільне проживання фактичного подружжя) та поділу майна фактичного 

подружжя є позиція Верховного Суду України, виражена у постанові від 20 лютого 

2012 р. у справі № 6–97цс11. З 1 лютого 2003 р. до 6 жовтня 2005 р. А. перебувала в 

зареєстрованому шлюбі з Б., однак фактично подружжя проживало разом до 26 березня 

2003 р. У 2003 р. А. познайомилася із громадянином Великобританії В. Зі змісту 

наданих ними листів убачається, що в період з 2003 р. до 2007 р. В., який є 

громадянином Великобританії та мешкав в Ірландії, надавав А. – громадянці України, 

що проживає в м. Севастополі, грошову допомогу. Вони підтримували стосунки, 

відвідували одне одного, у травні 2004 р. придбали на правах спільної часткової 

власності квартиру в м. Севастополі. На підставі нотаріально посвідченого договору 
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купівлі-продажу будинку від 23 грудня 2005 р. В. придбав жилий будинок за кошти, 

отримані внаслідок продажу будинку, в якому В. постійно проживав в Ірландії.  

23 лютого 2008 р. А. та В. зареєстрували шлюб. 18 березня 2008 р. А. була 

зареєстрована за місцем проживання в спірному будинку. 15 травня 2009 р. між В. 

(дарувальник) і його дочкою Г. (обдаровувана) укладено й нотаріально посвідчено 

договір дарування будинку. Громадянка А. звернулася до суду із позовом про 

встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу з 2003 р., поділ 

спільного майна подружжя, визнання недійсним договору дарування жилого будинку, 

визнання права власності на 1/2 частину жилого будинку. Ця справа пройшла три 

інстанції і потрапила на розгляд до Верховного Суду України.  

Залишаючи без змін рішення суду першої та апеляційної інстанцій, касаційний 

суд погодився з висновками судів про те, що А. та В. проживали однією сім’єю без 

шлюбу, оскільки спілкувалися як подружжя, планували своє життя, обговорювали 

питання фінансового характеру, що підтверджується листами, фотокартками, спільним 

придбанням автомобіля та квартири в м. Севастополі. В. надавав А. матеріальну 

допомогу, кошти на лікування; постійне спільне проживання унеможливлювалося тим, 

що не було розірвано їхні попередні шлюби, і тим, що вони були громадянами різних 

країн; спірний будинок, придбаний ними до реєстрації шлюбу, є їхньою спільною 

сумісною власністю, оскільки на час їх придбання А. та В. у будь-якому іншому шлюбі 

не перебували. Однак, Верховний Суд України у постанові від 20 лютого 2012 р. 

зазначив, що із такими висновками суду касаційної інстанції погодитись не можна з 

огляду на наступне. Для визначення осіб як таких, що перебувають у фактичних 

шлюбних відносинах, для вирішення майнового спору на підставі ст. 74 СК України 

суд повинен встановити факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

в період, упродовж якого було придбане спірне майно.  

За приписами ч. 2 ст. 3 СК України подружжя вважається сім’єю і тоді, коли 

дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду 

за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Аналіз цих 

норм дає підстави для висновку, що встановлені в ч. 2 ст. 3 СК України винятки, згідно 

з якими подружжя вважається сім’єю, стосуються тільки офіційно зареєстрованих 

шлюбів [6].  

Тобто хоча у цьому випадку суди трьох інстанцій вирішили, що за відсутності 

такої ознаки фактичних шлюбних відносин як постійне спільне проживання чоловіка та 

жінки для встановлення наявності фактичних шлюбних відносин є достатнім лише 

доведення фактів постійного листування, обміну фотокартками, обговорення питань 

майбутнього спільного проживання, періодичних відвідин одне одного тощо, 

Верховний Суд України фактично висловив правову позицію, що постійне спільне 

проживання є обов’язковою умовою для встановлення фактичних шлюбних відносин. 

Така ж позиція закріплена й у інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 травня 2012 р. [7]. 

Багато прикладів судової практики ілюструє, що нерідко поділ майна фактичного 

подружжя як спільної сумісної власності порушує принцип справедливості у тому 

аспекті, що жодним чином не враховується грошова участь чоловіка чи жінки у 

придбанні того чи іншого майна, і суд задовольняє позов особи про поділ майна, 

набутого за час проживання однією сім’єю, хоча її грошова участь у придбанні цього 

майна була мінімальною, адже інша особа брала весь тягар витрат на себе. 

Неоднозначними є позиції Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ) щодо того, з 

якого часу фактичні шлюбні відносини можна вважати встановленими рішенням суду. 

Так, в інформаційному листі ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 
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грудня 2011 р. зазначається, що встановлення факту проживання чоловіка та жінки 

однією сім’єю, так і встановлення належності їм майна на праві спільної сумісної 

власності на підставі статті 74 СК України пов’язується з набранням законної сили 

рішенням суду, яким такі юридичні факти встановлені [8]. Ця позиція відповідає 

позиції, висловленій у постанові Верховного Суду України від 7 листопада 2011 р. у 

справі № 6–44цс11. У цій постанові Верховним Судом України було встановлено, що 

визнання недійсним на підставі статті 578 ЦК України та статті 6 Закону України «Про 

іпотеку» договору іпотеки, що був укладений за два роки до набрання законної сили 

рішення суду, яким було встановлено факт проживання чоловіка та жінки однією 

сім’єю, не впливає на зміст правовідносин, що склалися у зв’язку із укладенням такого 

договору, оскільки на момент укладення оспорюваного правочину єдиним власником 

спірної квартири (предмета іпотеки) був чоловік, який при посвідченні договору 

зазначив, що на момент придбання квартири фактичних шлюбних відносин ні з ким не 

підтримував [9]. Виходячи із тлумачення цієї правової позиції, можна зробити 

висновок, що ВССУ у своєму інформаційному листі фактично встановив, що спільна 

сумісна власність у чоловіка та жінки, що проживають однією сім’єю, виникає лише 

після набуття законної сили рішенням суду, яким встановлено відповідний факт. Така 

правова позиція видається надзвичайно спірною, оскільки вона є своєрідним каменем 

спотикання для практичного застосування ст. 74 СК України. Є зрозумілим, що 

надзвичайно мала вірогідність того, що перед початком проживання однією сім’єю 

жінка та чоловік будуть звертатися до суду із заявою про встановлення відповідного 

факту. Відповідно до ст. 34 Закону України від 7 липня 2010р. «Про судоустрій і статус 

суддів», статті 360–7 Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 

р. правові позиції, сформульовані Верховним Судом України за наслідками розгляду 

заяв про перегляд судових рішень з мотивів неоднакового застосування судами 

касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних 

правовідносинах, є обов’язковими для усіх судів України.  

Суд касаційної інстанції фактично встановив обмеження щодо практичного 

застосування ст. 74 СК України та надалі додержується такої позиції (наприклад, 

рішення у в аналогічній справі № 6–42239св11 від  8 лютого 2012 р. щодо визнання 

недійсним договору іпотеки) [10]. Однак, суди апеляційної інстанції і наразі приймають 

рішення щодо встановлення проживання чоловіка та жінки однією сім’єю, починаючи з 

моменту початку спільного проживання, але не раніше 1 січня 2004 р., до набуття 

законної сили відповідним рішенням суду, незважаючи на правову позицію, 

висловлену у листі ВССУ від 05.12.2011 р.  

Г. А. Миронова зазначала, що «норми ст. 74 СК України є найсуперечливішою 

новелою кодексу, і хоча вбачається прогресивним кроком, своєрідною відповіддю на 

запит часу, але скоріше за все вона є міною уповільненої дії та невдовзі стане головним 

болем судів, на які навалиться шквал проблем у зв’язку з її застосуванням» [11, c. 50]. 

Зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновок, що сталося саме так, як 

передбачала Г.А. Миронова, адже ані в законодавстві, ані в судовій практиці не 

визначені шляхи для належної реалізації на практиці норми, закріпленої у ст. 74 СК 

України, щодо права спільної сумісної власності фактичного подружжя. 

Тому для вирішення цієї ситуації є можливими два варіанти: або створити на 

законодавчому рівні належні умови для застосування ст. 74 СК України, або взагалі 

відмовитись від правового режиму права спільної сумісної власності фактичного 

подружжя, розповсюдивши на їх майно правовий режим права спільної часткової 

власності, окрім випадків, коли інше визначено договором. 

Для вирішення цього питання варто звернутися до зарубіжного досвіду. 

Наприклад, у Російський Федерації при регулюванні сімейних відносин застосовується 
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наступний принцип: права та обов’язки щодо майна подружжя породжує тільки 

зареєстрований шлюб. Тому майно осіб, що перебувають у фактичних шлюбних 

відносинах, не може визнаватися таким, що належить їм на праві спільної сумісної 

власності. За законодавством Російської Федерації право спільної сумісної власності у 

чоловіка та жінки, що проживають разом без реєстрації шлюбу, може виникнути лише 

на житлове приміщення, у якому вони зареєстровані і яке вони приватизували у спільну 

сумісну власність, а також на деякі інші види майна, якщо фактичне подружжя 

заснували селянське (фермерське) господарство та вступили до нього.  

Сучасна французька законодавча система крім шлюбу, який укладається шляхом 

законодавчо визначеної процедури і реєструється в органах реєстрації актів цивільного 

стану, розрізняє партнерів, що живуть разом «неофіційно» (en union libre) і «офіційно» 

(en concubinage). Щодо партнерів, які живуть разом «офіційно», розділ 8 Французького 

цивільного кодексу передбачає укладення договору про сумісне проживання. Подаючи 

такий договір до відповідної інстанції, вони також подають спільну заяву, в якій 

зазначені їхні майнові відносини. В цьому документі вказується правовий режим майна 

партнерів, а також зазначаються відомості про взаємну матеріальну допомогу одне 

одному, про солідарну відповідальність перед третіми особами за боргами, які 

виникають в результаті дій одного з них, із забезпечення життєвих потреб і здійснення 

витрат, які відносяться до спільного проживання. Слід звернути увагу на те, що у 

випадку ненадання особами спільної заяви про правовий режим майна відповідна 

інстанція відмовляє в реєстрації договору про сумісне проживання [12, c. 32]. Тобто у 

Франції правовий режим права спільної сумісної власності фактичного подружжя є 

можливим тільки за наявності спільної заяви чоловіка та жінки. Варто зазначити, що 

така процедура є значно більш спрощеною порівняно із тією, яка наразі має місце в 

Україні, – із встановленням судом факту проживання чоловіка та жінки, що не 

перебувають у шлюбі між собою або у будь-якому іншому шлюбі, однією сім’єю.  

Таким чином, на підставі аналізу норм законодавства України та судової практики 

встановлено, що в Україні немає налагодженого механізму, який би забезпечував 

належне застосування ст. 74 СК України. Судами різних інстанцій визначаються різні 

ознаки фактичних шлюбних відносин, та надзвичайно суперечливим є питання щодо 

того, з якого часу фактичні шлюбні відносини можна вважати існуючими. Більш 

доцільним вбачається розповсюдження на майно фактичного подружжя правового 

режиму права спільної часткової власності, окрім випадків, коли чоловік та жінка, які 

не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, укладають 

договір про спільне проживання і визначають у ньому режим права спільної сумісної 

власності на майно, набуте під час спільного проживання.  
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СКЛАДНОЩІ ЗАСУДЖЕНИХ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ 

 
А. В. Біньковська, В. В. Седнєв 

 

Резюме. В статті зазначається, що після звільнення засудженим не завжди вдається повернутися 

до соціально-нормативного життя в суспільстві. Питання адаптації виділяє групу факторів, які 

допомагають при пристосуванні засудженого до нового життя. В статті наведені пропозиції вирішення 

даного питання, шляхом проведення аналізу наукової, законодавчої літератури, застосуванням практики 

та опитуванням серед студентів Економіко-правового факультету Донецького національного 

університету. 

Ключові слова: засуджений, після звільнення, адаптація, ресоціалізація. 

 

Відбуваючи покарання в виправних колоніях засуджені мають формувати 

законослухняну поведінку для подальшого життя на волі. Це є головною метою 

пенітенціарних установ, які займаються перевихованням та ресоціалізацією засуджених 

осіб. Але не завжди засудженим після звільнення вдається повернутися до 

самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві з 

причин особистого характеру або у разі завідомого негативного відношення зі сторони 

інших верств суспільства та незабезпечення відповідних умов для таких осіб державою. 

У разі чого під час адаптації колишнього засудженого з пристосуванням до життя 

на волі з’являються такі труднощі як: побутова невлаштованість, відсутність житла, 

великі складнощі у працевлаштуванні і т. д. Це вимагає від звільненого значних 

душевних зусиль, терпіння, витривалості. Наприклад, за даними Донецької обласної 

державної адміністрації на початку 2013 року в міські притулки для тимчасового 

проживання та реабілітації бездомних осіб Донецької області звернулися 73 особи, що 

звільнилися з місць позбавлення волі. Всі вони отримали необхідну соціальну допомогу 

– нічліг, харчування, реєстрацію, допомогу в оформленні групи інвалідності та 

пенсійних документів. Щодо цього заступник губернатора Донецької області зазначив, 

що на сьогодні в області ще не створений центр соціальної адаптації осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі, діяльність якого має бути спрямована на надання їм всілякої 

допомоги з урахуванням індивідуальних потреб з метою повернення до нормального 

життя на волі [1]. Але це не єдина причина тяжкості пристосування до життя колишніх 

засуджених осіб, тому що в процесі перебування в місцях позбавлення волі з ряду 

причин ці особи не позбулися своїх злочинних поглядів, нахилів, установок, а часом 
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навіть злочинного світогляду [2, с.195]. Як наслідок, після звільнення такі особи 

намагаються знову займатися злочинною діяльністю.  

Проблему пристосування колишніх в’язнів до суспільства досліджено у роботах: 

В. Батиргареєва, В.В. Дрижак, О.І. Олійника, О.О. Шкута, В.Г Саєнко, В.Л. Васильєва 

та інших. Їхні розробки та погляди стали основою даної роботи, мета якої 

систематизувати та узагальнити чинники, що перешкоджають процесу адаптації 

засуджених після звільнення задля розробки пропозицій щодо їх усунення, 

послаблення. 

В 2009 році в своїй роботі В. Батиргареєва звертала увагу на те, що 

найсуттєвішою проблемою для особи після звільнення є її працевлаштування [3, с. 95].  

Для осіб, звільнених після відбування покарання, законодавець встановлює 

додаткові гарантії зайнятості. Так, ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» на 

державу покладено обов’язок забезпечувати надання додаткових гарантій щодо 

працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують 

соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Під пунктом “д” 

даної статті вказані особи, звільненні після відбуття покарання. Отже, на таких осіб 

поширюються всі додаткові гарантії зайнятості, передбачені Законом. Не дивлячись на 

законодавче закріплення такого обов’язку, за офіційними даними з 18 осіб, які в 2013 

році звільнилися з місць позбавлення волі та були на обліку в Маріупольському 

міському центрі зайнятості, 9 з них були працевлаштовані за направленням служби 

зайнятості, 8 – знялися з обліку з інших причин [4]. В 2009 році В.Батиргареєва 

звертала увагу на те, що завжди треба брати суб’єктивний чинник проблеми 

працевлаштування – небажання працювати, принаймні за великі гроші, моральну 

зіпсованість особи, споживацьку психологію, тощо. 

Натомість в 2010 році вчений-науковець О.О. Шкута зазначив, що слабке 

залучення до трудової діяльності засуджених залежить перш за все від інфраструктури 

регіону [5, с.96].  

На відміну від вищесказаного, вчені Коновалова В.Є. та Шепитько В.Ю. в 2010 

році виділили думку, що фактично кожний третій звільнений з колонії потребує 

спеціальної психологічної допомоги. Суспільство в більшості випадків не бажає 

«отримувати назад» осіб, що відбули покарання [6, с.336]. 

Узагальнюючи вищенаведене, можна дійти висновку, шо труднощі 

пристосування, після звільнення мають декілька чинників і тлумачаться вони по 

різному. На думку вчених В. Батиргареєвої та О.О. Шкути, для адаптації колишніх 

в’язнів важливо з’ясувати питання працевлаштування та залучення колишніх в’язнів до 

трудової діяльності, враховуючи особливості інфраструктури регіону. Інфраструктура 

регіону може полягати в виробничій, соціальній, транспортній та інших факторах. Без 

належної забезпеченості відповідними факторами, зменшуються рівень продуктивності 

праці, стан здоров'я і т.д. Тому у разі слабкої та нерозвиненої інфраструктури може 

виникати незацікавленість особи в залученні її до різної сфери існування регіону. Тому 

можна вважати, що працевлаштування і інфраструктура є взаємопов’язані між собою 

елементи системи суспільства. Слід також зазначити, що наведені думки вчених 

розбігаються, Коновалова В.Є та Шепитько В.Ю. згадують про спеціальну 

психологічну допомогу, яка вважається необхідною при адаптації колишнім 

звільненим. Ми вважаємо, що слід погодитися з усіма наведеним твердженнями 

науковців, так як вони є достатньо обґрунтованими і можуть мати достатній вплив на 

подальше існування колишніх засуджених в суспільстві. Тому проблема адаптації 

колишніх в’язнів зумовлює необхідність проведення в умовах виправної установи 

спеціальної роботи, з психологічної підготовки та соціальної педагогіки колишніх 

засуджених до життя в нових умовах. Причому необхідно відзначити, що тільки 
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моральної та практичної підготовки засуджених до життя в нормальних умовах 

недостатньо. Необхідна ще їх психологічна підготовка та соціальна педагогіка, яка 

полягає в активізації психіки, формуванні установки на відповідну поведінку в умовах 

свободи. Повинна бути наявна підготовка колишніх засуджених в плані знань та вмінь, 

необхідних для повноцінного життя в сучасному суспільстві. Соціальна педагогіка 

допоможе особам шляхом навчання соціальним навичкам, створення умови розвитку 

пізнавальних здібностей та їх реалізації. В результаті таких цілеспрямованих впливів, у 

звільнених формується психологічна готовність жити в нових умовах, яка забезпечує 

безболісне входження в нове соціальне середовище і діяльність у ній без додаткової 

витрати енергії на подолання внутрішнього опору і напруги [7, С.456]. Наприклад, 

відбувши покарання, яке передбачає позбавлення волі, із-за тривалого часу 

перебування в колонії, після звільнення особа може відчувати себе відокремленою та 

неповноцінною в соціумі. Психологічна неготовність до нового життя може призвести 

до скоєння чергового злочину як умисно, так і з необережності. 

А якщо розглянути це питання з точки зору сучасного суспільства, то складнощі 

прийняття засуджених після звільнення ґрунтується на завідомо відстороненому 

відношенню до колишнього в’язня, на цьому ґрунті виникає побоювання того, що 

колишній засуджений може здійснити злочин знову. Таке завчасне негативне ставлення 

викликає почуття недовіри до звільненої особи . 

Успіх адаптації після звільнення залежить від трьох груп факторів [8, с.20]: 

До першої групи належать особистість самого засудженого: толерантність в 

житті, в характері, в поглядах, діях особи, тощо. Наприклад, розуміння, що аморально і 

злочинно миритися з расизмом, насильством, приниженням гідності, утиском інтересів 

і прав людини, проявляти терпимість, визнавати і приймати іншу людини, уміти 

оптимально реагувати на зауваження, справедливу і несправедливу критику, здатність 

говорити собі і оточуючим «ні», відстоювати свою позицію, не обмежуючи при цьому 

гідності іншої людини. 

До другої – умови зовнішнього середовища, що оточують особистість 

засудженого відносяться:  

 макросередовище – наявність житла, реєстрації, робота, задоволеність роботою; 

 мікросередовище – сім’я і взаємостосунки з нею, взаємини з колективом, 

особливості взаємин з правоохоронними органами. 

До третьої групи належать умови, в яких засуджений перебував в колонії і які 

впливають на поведінку звільненого, особливо у перші місяці перебування на волі: 

термін перебування в установі, взаємини з колективом та адміністрацією. Загалом, як 

зазначає в своїй роботі 2005 року Питлюк-Смеречинська О. Д. [9, с. 13] процесі 

відбування покарання зростає пильність та прагнення до діяльності, знижується 

авантюризм, чутливість та відданість. Особистість більшою мірою прагне до 

діяльності, стає менш авантюристичною. В той же час умови позбавлення волі 

негативно впливають на особистість засудженого, сприяють появі жорстокості і 

недовіри. 

Важливим етапом для адаптації та пристосування колишніх засуджених до 

існуючого соціального середовища є ресоціалізація. Ресоціалізація являє собою процес, 

що відбувається на основі комплексу психолого-педагогічних, економічних, медичних, 

юридичних та організаційних заходів, спрямованих на формування у кожного 

засудженого здатності та готовності до входження після відбуття покарання у звичайні 

умови життя суспільства [8, с. 10].  У більш вузькому сенсі ресоціалізація передбачає 

засвоєння індивідом цінностей і норм, що радикально відрізняються від освоєних ним 

раніше. Така ресоціалізація передує руйнуванню раніше прийнятих цінностей і моделей 
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поведінки особистості. За Е. Гідденсу, ресоціалізація – вид особистісної зміни, при якій 

зрілий індивід приймає тип поведінки, відмінний від прийнятого раніше. По П. Бергеру 

і Т. Лукману, крайнім випадком ресоціалізації є таке перевтілення індивіда, коли він 

«перемикається» з одного світу на інший [10, с. 161].   

Враховуючи вищесказане, можна дійти висновку, що наявні різні та частково 

спільні думки щодо адаптації засудженого серед суспільства. Думки вчених 

розділяються між житлово-побутовими [3], регіональними [5], психологічними [6] та 

іншими факторами, котрі вважаються найважливішими в адаптації особи на волі. 

Таким чином, ми вважаємо, що для соціальної адаптації осіб після відбування 

покарання треба враховувати всі наведені вченими фактори:  

– забезпечення житлом; 

– сприяння працевлаштуванню; 

– зважати на особливості інфраструктури регіону; 

– брати до уваги психологічні фактори, такі як моральна підготовка засудженого 

до життя на волі; 

– необхідність проведення соціальної педагогіки; 

– та інше. 

Отже, потрібно дослідити регіональні, психологічні групи факторів і виробити 

відповідні пропозиції щодо їх подальшого застосування до колишніх засуджених. 

Також слід дослідити значення та використання соціальної педагогіки щодо в’язнів до 

їх звільнення на волю. 

Для дослідження даної проблеми серед студентів Економіко-правового 

факультету Донецького національного університету було проведено дослідження у 

вигляді анонімного опитування. В опитуванні приймали участь студенти 4 курсу групи 

«З» за кількістю 20 чоловік.  

На питання «Чи потрібна допомога засудженим, після звільнення?» 10 студентів 

вважало, що засудженим потрібна допомога, 4 відповіли, що скоріше потрібна, інші 4 

студента відповіли як скоріше не потрібна і тільки 2 опитаних особи вважали, що 

колишнім засудженим допомога не потрібна зовсім. 

Пропозиції щодо осіб, які повинні займатися питанням допомоги колишнім 

засудженим були розділені. З 20 студентів 5 вважало, що питанням повинна займатися 

Державна пенітенціарна служба, інші 5 студентів, дійшли думки, що це повинно бути в 

компетенції Центра соціальної адаптації, 3 студенти погодилися з пропозицією 

створити Центр адаптації колишніх засуджених, 2 інших запропонували займатися 

даним питанням благодійному фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», по одному 

вибрали також Президента України,  Міністерство юстиції України, благодійний фонд 

«Життя заради людей», суспільні та релігійні організації. Один зі студентів вибрав три 

варіанти, опираючись на те, що питанням повинні займатися декілька органів, такі як: 

Державна пенітенціарна служба, Благодійний фонд «Життя заради людей» та суспільні 

та релігійні організації. Також одна з опитаних осіб відповіла, що не вважає за 

потрібним допомогу колишнім засудженим. 

Як з’ясувалося з опитування, осудність особи впливає на її сприйняття серед 

суспільства. Серед опитаних студентів 9 відповіло, що так, впливає, 3 особи, що 

скоріше так, лиш один зі студентів відповів, що скоріше не впливає на сприйняття 

судимість особи. Також була і окрема думка одного з опитаних, який відповів, що 

сприйняття осудності особи залежить від тяжкості скоєного злочину, обставин злочину 

і треба враховувати умисно скоєний злочин чи з необережності. 

Наступний пункт питання був побудований за допомогою шкали Богардуса, яка 

визначає соціальну дистанцію, в даному випадку ми її застосували до засуджених. 

Отже, під час опитування було з’ясовано, що більша група людей позитивно 
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налаштована до колишніх засуджених, 1 зі студентів погодився допустити колишнього 

засудженого до близької спорідненості через шлюб, 10 студентів охоче би прийняли 

таких осіб як сусідів, 3 особи погодилися працювати разом з колишніми засудженими в 

своїй професії, найбільш максимальна дистанція існувала в відношенні 5 студентів, які 

охоче б допустили колишніх в’язнів лише як відвідувачів своєї країни та один студент 

погодився б допустити відповідну особу до громадянства своєї країни. 

В опитувані приймали участь 8 осіб, які знали, що таке пенітенціарна психологія, 

інші 12 – ні. З 20 студентів 2 бажали додаткової інформації з пенітенціарної психології, 

4 – скоріше так, 10 – не бажали і 2 – скоріше ні. Отже, більшість осіб були необізнані в 

даному питанні та в більшості не мали особистої зацікавленості. 

Отже, можна визначити наступне: 

1) Існують розбіжності між вимогами законодавства та реальною соціальною 
ситуацією відносно суспільних прав і свобод колишніх засуджених як 

громадян. 

Згідно статті 7 Кримінально-виконавчого кодексу України [11] держава поважає і 

охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для 

їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту безпеку. 

Для цього повинні бути створені сприятливі умови для адаптації засудженого в 

суспільстві. Також треба враховувати групи факторів наведених вище спеціалізованими 

органами, роботодавцями та суспільством. 

На нашу думку з засудженими ще з зони потрібно розповсюджувати обширну 

соціально-виховну роботу. У зонах потрібні групи психологів та соціальних 

працівників контролюючих їхній психологічний та соціальний стан з перших днів 

покарання. «Відродження» таких осіб має відбуватися в відповідних закладах, давати 

змогу для здобуття освіти або вводити обов’язкове здобуття освіти. Тільки тоді вони 

зможуть влитися у суспільство, повернутися до самостійного, загальноприйнятого 

соціального нормативного життя. 

2) Також існують розбіжності між декларованою суспільством толерантністю до 
колишніх засуджених та реальним настороженим, негативним ставленням до 

таких осіб. Згадаймо, що більшість студентів в проведеному опитані відповіли, 

що на їх сприйняття впливає судимість особи, але свідомо припускають, як 

вказує шкала Богардуса, про можливість позитивного ставлення до колишніх 

засуджених. 

3)  Було з’ясовано, що думки вчених мають розбіжності відносно значення 
відповідних факторів, які впливають на ресоціалізацію. Дане питання має 

підлягати подальшому більш глибокому вивченню серед вчених-науковців. 

4) Нами було з’ясовано, що зокрема до загально визначених факторів, які є 
важливими в адаптації засуджених, слід приєднувати соціальну педагогіку та 

толерантність в житті, в характері і т.д. 

Шляхом проведення опитування, ми зробили пропозиції щодо органів та 

організацій, які повинні займатися наданим питанням. Більшість студентів 

запропонувала віднести регулювання пристосування колишніх засуджених в умовах 

нового життя Державній пенітенціарній службі або Центру соціальної адаптації. 

Підводячи підсумки проведеного аналізу, ми маємо можливість збудувати міцний 

фундамент у даній сфері, що допоможе колишнім засудженим навчитися 

пристосуванню та влиттю в сучасне суспільство. 

Перспективи подальших досліджень убачаються в уточненні даних щодо 

розподілу факторів що виділено. Другим напрямком роботи є розробка 

диференційованих як щодо окремих факторів, так й щодо окремих груп засуджених, 

рекомендацій з ресоціалізації. 
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ САЕНТОЛОГИИ КАК РЕЛИГИИ  

И ПОТЕНЦИАЛЬНО АВТОРИТАРНОЙ СЕКТЫ 
 

А. И.  Демьяненко, А. Г. Коновалов 

 
Резюме: В данной статье рассматриваются вопросы деструктивного влияния религиозной 

организации под название «саентология». Предпринята попытка установить связь между саентологией и 

интересами определенных социальных групп, использующих различные религиозные организации для 

достижения своих властных и меркантильных интересов посредством манипуляций и «управления 

сознания». Рассматривается также экспликация понятий и терминов саентологической доктрины с точки 

зрения современной философско-религиозной литературы.  

Ключевые слова: религия, секта, саентология, международная организация, коммерциализация. 

 

«Саентология» является многомерным понятием, включающим в себя и 

философию, и религию, и «науку» о душевном здоровье, и способом достижения 

успехов личностью. «Церковь» Хаббарда не отдельная локальная религиозная сеть – 

это международная организация, которая кроме пропаганды собственных принципов 

ведет еще и широкую коммерческую деятельность.  

Актуальность проблемы. Представители разнообразных религиозных 

направлений склонны отрицать связь между религией и интересами определенных 

социальных групп, ориентированных на деньги и власть в современном мире.  

Цель исследования. Установить связь между саентологией и культом 

меркантильности, «управляемого сознания» и жаждой власти прикрываемых 

«оболочкой» религиозных догматов.  

Саентология – это религия двадцатого века, международное движение, 

основанное на созданной американским писателем-фантастом Роном Хаббардом 

системе верований и практик, состоящей из скомпилированных разного рода 
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околонаучных и религиозных идей и ориентированное на людей, стремящееся к 

карьере и успеху. Слово «саентология» образовано от латинского scio (знать) и 

греческого слова logos (слово, или внешняя форма, с помощью которой мысль 

выражается и делается известной). Таким образом, слово «Саентология» означает 

знание о знании.  Она включает в себя огромное количество знаний, где исходной 

установкой является понимание человека как существа, наделенного способностями, 

намного превосходящими те, которые он обычно себе представляет. 

Анализируя деятельность саентологической организации многие исследователи 

делают вывод о алогичной, неестественной агрессии ее адептов, своеобразных 

нравственных принципах этой религии, не имеющих ничего общего с общепринятыми 

моральными нормами. 

 Саентология, как и другие религиозные организации проводит службы, отмечает 

праздники, ритуалы посвящения и другие важные даты. Но не только за счет личных 

сбережений, а и целевых фондов, сформированных за счет разных бизнес структур 

Установка Хаббарда на делание денег [2, стр. 273] является не только его 

жизненным кредо, но и основанием деятельности основанной им религии. 

Характеристика его как: "… человека, являющегося просто патологическим лжецом в 

отношении своей биографии, происхождения, достижений", данная Хаббарду 

Верховным судом штата Калифорния не нуждается в особых пояснениях. 

В своей книге «Саентология и психотерапия» В.Е. Каган выделяет три признака 

учения, имеющего религиозный характер: 

1) наличие системы догмата, связывающих верующих с конечным смыслом 

жизни (Богом, Высшим существом, Вечностью и т.д.);  

2) системы верований на основе группы верующих или членов, представляющих 

одну отдельную общину с конгрегационалистким устройством, ведущих образ жизни, 

гармонирующий с конечным идейным смыслом религии;  

3) выражение высшей цели религиозной философии на практике, включающей 

определенные константы духовной деятельности, в поведении и образе жизни всех 

участников сообщества. 

Немецкий словарь «Wahring» определяет религию как термин следующим 

образом: "Вера в сверхъестественную силу и культ, заключающийся в ее почитании и 

преклонении перед ней; вера в Бога; поклонение Богу; вера; вероисповедание". В этом 

смысле можно предположить, что неотъемлемой частью религии является внутреннее 

стремление человека верить в идеал и желание к нему приблизиться. 

Любая религиозная философия позиционируется со стороны как практика 

помощи в самоулучшении и душевной терапии, часто основывается на идее неприятия 

человеком себя, как объекта, несущего ответственность за собственные действия, 

перекладывая обязанности на, по его мнению, более развитое морально и духовно 

идеальное существо. Именуемая вера в Создателя и единого Судьи часто становится 

центральной опорой в религиозной идее, неотделимой частью вероисповедания. 

Согласно классификации Кагана саентологию можно отнести к философско-

религиозному учению, обладающему всеми тремя признаками. Вместе с тем ряд 

современных авторов классифицирует саентологию не просто как философско-

религиозное учение, а именно как религиозную секту. 

По мнению Дворкина А. секта есть авторитарная организация, главный смысл 

существования которой – власть и деньги для руководства. А оно в погоне за этой 

целью прикрывается различными масками – религии, психологии, культурологии, 

педагогики, политики[3].  

Секта распознается по ряду признаков: обман при вербовке, контроль сознания 

адептов, регламентация всех аспектов их жизни, обожествление лидера. Предметами 
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религиозного культа в разное время были разные объекты: растения, животные, 

язычество со своим пантеоном богов и т.д. 

Несмотря на абсолютное содержание данных прообразов почти во всех 

существующих религиях еще одним общим важным принципом любой Церкви или 

религиозной общности является «кредо». Кредо Саентологии можно сравнить с 

классическим христианским кредо Никеи от 325 г. н. э. Это кредо объясняет 

верующему, в чем состоит конечный смысл жизни, формирует и определяет принципы 

поведения и богослужения в соответствии с ним, а также очерчивает группу 

приверженцев, которые присоединяются к этому кредо.  

Подобно классическим вероучениям, кредо Саентологии придает смысл 

трансцендентным понятиям: духовной аберрации или греху, спасению, исцелению с 

помощью духа, свободе верующего и духовному равенству всех людей. 

В стремлении лимитировать человеческое саморазрушение Саентология не 

отличается от традиционных миссионерских и евангелических религий, таких как 

Буддизм, Иудаизм, Христианство и Ислам. Три аспекта цели этой религии могут быть 

точно выделены и соответствуют моделям великих исторических религий прошлого и 

настоящего: 

1) восприятие своей миссии как вселенской; 

2) повернуть обратно низменную спираль развития цивилизации; 

3) восприятие своей идеи как миссии, обращенной ко всему живому. 

Также в практиках сайентологии существуют уже упомянутые обрядовые 

обязанности, приготовление к проведению, который занимает длительное время и 

подготовку не только на уровне изучения писаний Церкви (обучение), но и на более 

глубоких уровнях духовного взаимодействия с наставником или священником. Его 

обязанностью является введение индивида в состояние близкое к трансу, для 

совершения ритуала по достижению «Полной свободы». 

Поскольку подобные манипуляции за пределами религиозной составляющей не 

считаются этичными, ведь индивид, полностью доверившийся наставнику, временно 

отдает тому право влиять и всячески участвовать в формирования собственной системы 

самосознания и способствовать психической внушаемости, подобную практику следует 

подвергнуть сомнению.  

К тому же часто упоминающийся членами подобных религиозных «одитинговых» 

практик сведенья о ежечасном, обещаемом, собственном повышении IQ в процессе 

псевдотерапии на основе «одитинга» пока еще не были задокументированы, поэтому 

могут полноправно считаться сомнительными. 

С. Хассен, консультант по выходу из деструктивных сект, выделяет два основных 

признака культа – обман и контроль сознания [6, с. 145]. Культ им воспринимается как 

форма религиозного действия, представляющая собой совокупность специфических 

ритуалов, обрядов, церемоний, вызванных соответствующим вероучением и 

направленных на сферу сакрального. Он утверждает, что любая тоталитарная секта 

обращается, прежде всего, с духовными потребностями человека. Как и в каждой 

известной религии, в саентологии присутствует община и церковная организация, в чьи 

функции входит сохранение и отражение системы верований, а также содействие 

развитию ее религиозных практик.   

Церковь саентологии имеет скорее иерархическую структуру, нежели 

конгрегационалистскую, поэтому её членам вполне свойственно тесное взаимодействие 

с новоприбывшими на разных уровнях, включая духовный. Представляя 

новоприбывшему в общество, самые простые азы неподтвержденных медициной 

научных методов на основе Дианетики вызывает справедливую критику к 

непроверенным фактам выдаваемых за истинное знание. 
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Эксперт-религиовед Е. Волков, выделил основные аспекты, по которым 

саентология может рассматриваться как деструктивная в социальном и 

психологическом отношении группа и система деятельности [7]: 

– противостояние на глубоком психологическом и доктринальном уровне 

основному обществу и его ценностям; 

– расизм по отношению к членам секты на основе каких–либо критериев и 

тотальное замещение нормальной жизни личности "последовательным осуществлением 

технологии"; 

– инспирирование генерализованных фобий, т.е. внушение чувства враждебности 

и страха; 

– агрессивно-тоталитарное разрушение всех связей и отношений адептов, не 

удовлетворяющих саентологическим "критериям"; 

– нерегламентированное, неподконтрольное и непрофессиональное применение 

различных психотехник и их модификаций без обеспечения прав и безопасности 

клиентов; 

– масштабное и интенсивное использование обмана, дезинформации, 

запугивания, других методов психологического насилия. 

На основе этого можно сделать вывод о том, что хотя сайентология и заслуживает 

статус полноправного существования как религии, но тот объем накопившейся 

информации, свидетельствующей о жесткости и нарушениях внутренней системы. 

Адепты саентологии не скрывают, что их церковь, претворяя в жизнь догматы своего 

учения, борется за мировое господство. В отношении её системы верований существует 

большое количество религиозных материалов, указывающих на её авторитарный 

характер, имеющий строгую иерархическую структуру авторитарного толка. 

Любые попытки контроля и управления сознанием дают основание считать это 

философское направление с явно выраженными коммерческими интересами как 

деструктивное социально-общественное явление сектантского вида. Учитывая 

большую общественную опасность саентология запрещена во многих странах (Табл. 1). 
 

Таблица 1 

Год Страна Событие 

1951 США первый судебный вердикт против дианетики (штат Нью-Джерси). 

1962 Австралия началось преследования саентологов в Австралии. 

1968 Англия запрет саентологии в Англии (частично отменён в 1970 г., 

полностью — в 1980). 

 

1968 Новая Зеландия запрет саентологии в Новой Зеландии (отменён в 1969). 

1969 Греция запрет саентологии в Греции из-за обвинения в «похищении 

людей» (отменён в тот же год, когда «похищенные люди» нашлись 

в добром здравии). 

 

1972 Марокко запрет саентологии в Марокко (неизвестно — действует ли в 

настоящее время). 

 

2007 Германия Власти Германии объявили «Церковь саентологии» 

неконституционной (но 22 ноября 2008 прекратили преследование 

Церкви) 

2009 Франция во Франции начался суд над «Церковью саентологии» по 

обвинению в организованном мошенничестве. 17 октября 2013 

года Кассационный суд Франции отклонил ходатайство и признал 

организацию виновной в организованном мошенничестве. 

 
 



25 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Олег Рашидов: Кто такие саентологи. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.kp.ru/daily/22605/11311/ 

2. Дворкин А.Л. Секты против Церкви (процесс Дворкина) / А. Л. Дворкин. – М.: 2000.  

– 736 с. 

3. Каган В. Саентология и психотерапия: экспертные материалы. – [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: ttp://nkozlov.ru/library/psychology/d3470/?full=1#.Ul2WUFDwlic 

4. Саентология как религия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.scientologyfacts.ru/?show=print_version&id=109 

5. Религиозный культ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st025.shtml 

6. Хассен С. Освобождение от психологического насилия. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК,  

2001. С. 82–84. 

7. Е.Н. Волков. Феномен деструктивных культов и контроля сознания. – [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://www.aquarun.ru/psih/ks/ks9.html 

 

 

 

 

 

УДК 343.5 

ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ ПЕРЕДБАЧЕНИХ  

СТ. 150-1 ТА СТ. 304 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
 

К .В. Джгун, О. Б. Максименко 

 

Резюме. У даній статті розглянуто особливості об’єктивних ознак злочинів передбачених ст. 150-1 

та ст. 304 КК України. Проаналізовано об’єкт, об’єктивну сторону, потерпілого, момент закінчення 

кожного із складів злочинів. На підставі отриманих результатів винесено пропозиції щодо можливості 

удосконалення зазначених статей, з метою підвищення їх дієвості на практиці. 

Ключові слова: об’єктивні ознаки, об’єкт, об’єктивна сторона, втягнення, використання. 

 

Об’єктивні ознаки злочинів щодо таких діянь, як використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом та втягнення неповнолітніх у заняття жебрацтвом, 

мають спільні риси. За Кримінальним кодексом (далі – КК) України відповідальність за 

ці дії передбачають дві окремі норми, які, крім того, містяться в окремих розділах цього 

закону. 

Конституція України у ст. 52 проголошує, що будь-яке насильство над дитиною 

та її експлуатація переслідуються за законом [1]. Відповідно до цього національним 

законодавством встановлено багато норм, що передбачають відповідальність за 

порушення цього положення. Зокрема, Кримінальний кодекс України містить цілий ряд 

статей, що передбачають кримінальну відповідальність за такі дії, але існування 

окремих норм викликає сумніви, тому що вони містять схожі склади злочинів. Так, 

подібними між собою видаються ст. 150-1 «Використання малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом» та ст. 304 «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність», яка 

охоплює втягнення неповнолітніх у заняття жебрацтвом. Схожість цих норм за 

об’єктивними ознаками може викликати неоднозначність їх застосування на практиці. 

Дослідженням складів вказаних злочинів займалося багато науковців та вчених, 

серед яких М.І. Хавронюк, О.С. Бородавко, І.В. Дегтярьова, М.І, Бажанов, М.І. 

Мельник, Д.О. Калмиков, Н.М. Крестовська, М.А. Готвянська, О.Д. Коломоєць, В.В. 

Кузнєцов та інші. Усі згадані дослідники давали кримінально-правову характеристику 

згаданих злочинів взагалі, не приділяючи окремої уваги розгляду об’єктивних ознак 

цих злочинів.  
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На підставі вищезазначеного актуальність даної теми обумовлена недостатнім 

рівнем дослідженості кримінально-правової характеристики об’єктивних ознак 

злочинів, передбачених ст. 150-1 та ст. 304 КК України. Тому, метою даної статті є 

аналіз об’єктивних ознак злочинів передбачених ст. 150-1 та ст. 304 КК України та 

внесення певних пропозицій щодо їх вдосконалення. 

Для досягнення поставленої мети, перш за все необхідно знайти відповіді на такі 

питання: 

  чим відрізняються один від одного об’єкти даних складів злочинів? 

  чому потерпілим від злочину, передбаченого ст. 304 КК, може бути як 
неповнолітній, так і малолітній, а потерпілим від злочину, передбаченого ст. 150-1 КК   

– лише малолітній?  

  у чому полягає різниця між «втягненням» дитини у заняття жебрацтвом та її 

«використанням» для заняття жебрацтвом і чим відрізняється використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150-1 КК) від втягнення малолітніх у 

заняття жебрацтвом (ч. 2 ст. 304 КК)?  

  коли можна вважати закінченим злочини, передбачені ст. 150-1 та ст.. 304 КК 

України? 

Відсутність відповідей на ці запитання призвела до того, що на практиці 

використання малолітнього для заняття жебрацтвом часто кваліфікується за сукупністю 

статей 150-1 і 304 КК, тобто має місце подвійне інкримінування злочинів [2, с. 47].     

Таким чином, для того, щоб розібратися з застосуванням цих статей на практиці, 

необхідно визначити особливості об’єктивних ознак складів злочинів передбачених 

цими нормами. 

Склад будь-якого злочину утворюється системою його елементів: об’єкт, 

об’єктивна сторона (об’єктивні ознаки) та суб’єкт та суб’єктивна сторона (суб’єктивні 

ознаки) злочину – розглянемо далі кожен з елементів об’єктивних ознак складів 

злочинів передбачених ст. 150-1 та ст. 304 КК України. 

Кожне злочинне діяння завжди посягає на об’єкт злочину. Правильне вирішення 

питання про об'єкт злочину має важливе теоретичне і практичне значення. Саме об'єкт 

дозволяє розкрити соціальну сутність злочину, з'ясувати його суспільне небезпечні 

наслідки, сприяє правильній кваліфікації діяння, а також відмежуванню його від суміжних 

суспільне небезпечних посягань. Об'єкт відіграє істотну роль і для визначення самого 

поняття злочину, значною мірою впливає на зміст об'єктивних і суб'єктивних його ознак, є 

вихідним при кваліфікації злочинів, побудові системи Особливої частини КК України. Усе 

це дає змогу зробити висновок, що проблема об'єкта злочину є однією з основних у науці 

кримінального права. 

Загальновизнано, що об'єктом злочину завжди виступає те благо, якому злочином 

завдається реальна шкода чи створюється загроза заподіяння такої шкоди [3, с. 234].  

Об’єктом злочину передбаченого ст. 150-1 КК України є суспільні відносини у 

сфері забезпечення здоров’я, фізичного та морального розвитку, освітнього рівня 

дитини та ін. Основним безпосереднім об’єктом злочину є воля, честь і гідність дитини, 

а додатковим факультативним об’єктом (при вчиненні злочину із застосуванням 

насильства чи погрози його застосування (ч. 2 ст. 150-1) і у випадках, коли спричинені 

середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження (ч. 3) можуть бути фізичне і психічне 

здоров’я дитини [4, с. 88].  

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009. № 1 

«Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також 

ділової репутації фізичної та юридичної особи» під гідністю слід розуміти визнання 

цінності  кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, а з честю 
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пов'язується позитивна соціальна оцінка особи  в  очах  оточуючих, яка ґрунтується на 

відповідності її діянь [5].  

Щодо об’єкту злочину передбаченого ст. 304 КК України, то родовим об’єктом 

даного злочину являється громадський порядок та моральність. Однак це не означає, 

що втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність посягає лише на громадський 

порядок і моральність. Розібратись в цьому питанні можна тільки тоді, коли 

проаналізувати безпосередній об’єкт даного виду злочину, тобто встановити, які 

конкретні суспільні відносини порушуються в першу чергу. 

Безпосереднім об’єктом втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність 

переважна більшість авторів вважає громадський порядок, моральність і нормальний 

розвиток неповнолітніх. Ототожнення родового і безпосереднього об’єктів даного 

злочину пояснюється тим, що при вчиненні вказаного злочину одночасно порушується 

нормальний фізичний розвиток та правильне моральне виховання підростаючого 

покоління, ставляться під загрозу важливі інтереси неповнолітніх. Законодавець, 

піклуючись переважно про суспільний порядок не забуває при цьому і про інтереси 

неповнолітніх. У зв’язку з цим нормальний фізичний розвиток і правильне моральне 

виховання стають додатковим обов’язковим об’єктом злочину, що розглядається [6, с. 

127].   

Отже, об’єкти злочинів передбачені статтями, що розглядаються частково 

співпадають і в тому, і в тому випадку – це, перш за все, моральність і нормальний 

розвиток неповнолітніх. 

Також, обов’язковою ознакою складу злочину є потерпілий. За ст.. 150-1 ним 

може бути тільки малолітня дитина, тобто дитина, яка не досягла 14-річного віку. При 

цьому кваліфікуючою ознакою (ч. 2 ст. 150–1 КК) є вчинення злочину щодо чужої 

малолітньої дитини. На нашу думку законодавець передбачив таке вікове обмеження 

для потерпілої особи у даному складі злочину, тому що вважає, що використовувати 

дитину старшого віку неможливо, бо вона розуміє з якою метою все це відбувається і 

вже займається жебрацтвом добровільно, тому про використання не може бути й мови. 

І у такому разі з огляду на обставини, вже можливе застосування ст. 304 КК України. 

Також, деякі науковці вважають, що малолітня дитина, одночасно виступає 

потерпілим цього злочину та є його своєрідним предметом [7, с. 272].  Але з цією 

думкою можна не погодитись, тому що предмет злочину те, з приводу чого вчиняється 

злочин, у даному випадку його становлять гроші, речі та інші матеріальні цінності. При 

цьому, під грошима у ст. 150–1 варто розуміти грошові знаки у вигляді національної 

валюти України (грошові знаки України у вигляді випущених Національним банком 

України банкнот та металевої монети, що перебувають в обігу і є законним платіжним 

засобом на території України) та іноземної валюти (грошові знаки, що перебувають в 

обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави). 

Речі – це будь-які предмети матеріального світу, щодо яких можуть виникати 

цивільні права та обов’язки. Речі можуть бути рухомі і нерухомі, замінні і незамінні, 

подільні та неподільні, споживні та неспоживні. Виділяються також такі специфічні 

речі, як: тварини; головні речі та їх приналежності; складні речі; продукція, плоди, 

доходи; майно; гроші; валютні цінності; цінні папери. Поняття “речі”, що міститься у 

цивільному законодавстві (див. ст. 177, 179–201 Цивільного кодексу України), є 

найбільш широким і охоплює собою будь-які матеріальні цінності. 

Отже, предметом цього злочину не можуть бути цінності нематеріального 

характеру (нематеріальні блага): результати робіт; послуги; результати інтелектуальної, 

творчої діяльності; інформація; особисті немайнові блага(здоров’я, ім’я, авторство 

тощо). Інакше кажучи, не може настати відповідальність за ст. 150–1 КК за 

систематичне прохання у сторонніх осіб надати які-небудь послуги, виконати певну 
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роботу, здійснити творчу діяльність, передати інформацію тощо [8, с. 245]. Тому 

дитина, ніяк не може бути предметом цього злочину. 

Потерпілими від злочину передбаченого ст. 304 КК України є неповнолітні – 

тобто особи чоловічої або жіночої статі, які не досягли 18-річного віку. 

Таким чином, відповідно до ст. 150-1 Кримінального Кодексу, потерпілою 

виступає тільки малолітня дитина, тобто особа, яка не досягла 14 років. А потерпілими 

від злочину передбаченого ст. 304 КК України є неповнолітні особи, тобто особи до 18-

ти років. Отже, ст. 304 КК України, охоплює більш широке коло осіб, які можуть бути 

потерпілими і це видається, більш доцільним, тому що виходить, що у випадку, коли у 

злочині передбаченому ст. 150-1 КК України використовується, наприклад, 

неповнолітня недієздатна особа, то відповідальності суб’єкт даного злочину вже нести 

не буде. І в цьому випадку є незрозумілим, чому законодавець цього не передбачив. 

З об’єктивної сторони злочин передбачений ст.150-1 Кримінального кодексу 

України полягає у суспільно небезпечних діях – використанні малолітньої дитини для 

заняття жебрацтвом, під яким, виходячи із диспозиції статті, розуміється систематичне 

випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб. При 

цьому випрошувати матеріальні цінності у сторонніх осіб може як дитина, так і доросла 

особа, яка використовує дитину [4, с. 89].  Також науковці зазначають, що 

випрошування може відбуватися усно, письмово або конклюдентними діями [8, с. 245; 

4, с. 89], але також існує думка, що вищезазначені форми використання малолітньої 

дитини не є вичерпними, так І.В. Дегтярьова зазначає, що існують й інші форми 

суспільно небезпечного діяння, передбаченого ст. 150-1 КК України, наприклад умисне 

стимулювання уразливого стану дитини дорослою особою під час її використання для 

заняття жебрацтвом та умисне використання предметів під час використання 

малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, наявність яких викликає розчулення в 

оточуючих [9]. Звичайно, конкретизація вже існуючих форм використання малолітньої 

дитини для заняття жебрацтвом сприятиме більш чіткому застосуванню положень ст. 

150-1 КК України і повинна буде зменшити кількість суперечностей у кримінальному 

законодавстві при кваліфікації вищевказаного злочину.  

Поняття систематичне у даній статті означає вчинення зазначених дій 

багаторазово (три і більше епізоди усного висловлення прохання подати милостиню 

або письмове чи конклюдентними діями висловлення такого ж прохання трьом і більше 

стороннім особам).  

Під сторонніми особами у ч. 1 ст. 150–1 КК України треба розуміти усіх інших 

осіб, крім батьків та осіб, які замінюють батьків, а у частинах 2 і 3 ст. 150–1 КК – будь-

яких осіб, крім тих, що є суб’єктами цього злочину [8, с. 245]. 

Злочин, передбачений ст. 150-1, є прикладом продовжуваного злочину – злочину, 

що складається із двох чи більше тотожних діянь, які є реалізацією єдиного злочинного 

наміру винної особи щодо використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. 

Такими діяннями можуть бути: тримання на руках немовля чи іншої маленької дитини, 

контролювання зовні дій дитини, яка самостійно випрошує матеріальні цінності у 

сторонніх осіб, тощо. 

Злочин вважається закінченим з моменту початку третього епізоду випрошування 

грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб з використанням 

суб’єктом злочину малолітньої дитини [4, с. 89].   

Об’єктивна сторона злочину передбаченого ст. 304 КК України  полягає у 

втягненні неповнолітніх осіб у злочинну чи іншу антигромадську діяльність. 

Згідно з п. 5 Постанови ПВС України № 2 від 27.02.2004 р. «Про застосування 

судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи 

іншу антигромадську діяльність» під  втягненням неповнолітнього у злочинну чи іншу 
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антигромадську діяльність треба розуміти певні дії дорослої особи, вчинені з будь-яких 

мотивів і пов'язані з безпосереднім впливом на неповнолітнього з метою викликати у 

нього рішучість взяти  участь в одному чи декількох  злочинах або займатись  іншою 

антигромадською діяльністю. Втягнення завжди передбачає наявність причинного 

зв'язку між діями дорослої особи і виникненням у неповнолітнього бажання вчинити 

протиправні дії. 

Зазначений наслідок може досягатися за допомогою всіх видів фізичного 

насильства (заподіяння тілесних ушкоджень, мордування, катування тощо) і психічного 

впливу. 

Згідно з п. 10 вказаної Постанови ПВС України № 2 від 27.02.2004 р., втягнення у 

заняття жебрацтвом ст. 304 КК України – це умисне схиляння неповнолітнього у будь-

який спосіб до систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних 

цінностей у сторонніх осіб як самостійно неповнолітнім,  так і спільно з дорослими 

особами [10].  

Взагалі, існує три форми втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: 1) 

підмовлення неповнолітнього до вчинення одного чи декількох конкретних злочинів; 2) 

у формі залучення неповнолітнього до вчинення злочину як співвиконавця чи 

пособника. Але на думку авторів втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, крім 

того, може проявлятись ще й у формі схилення їх до вчинення злочинів «взагалі». 

Незалежно від форм злочинних дій дорослих, направлених на втягнення 

неповнолітніх у вчинення суспільно небезпечних діянь, завжди досягаються наслідки, 

які найбільш важко змінити – порушення нормального морального, розумового та 

фізичного розвитку неповнолітніх. При чому цей вид наслідків наступає як при 

наявності закінченого складу втягнення, тобто при виконанні неповнолітнім, під 

впливом дорослого, зазначених в законі необхідних злочинних дій (злочин, пияцтво, 

заняття жебрацтвом, азартними іграми), так і при відмові неповнолітнього від вчинення 

вказаних дій [6, с. 128]. 

Зазначений злочин вважається закінченим з моменту здійснення дорослим дій, 

спрямованих на залучення неповнолітнього в злочинну або іншу антигромадську 

діяльність, незалежно від того, чи скоїв неповнолітній злочин [7, с. 565]. 

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, можна зробити наступні висновки: 

Щодо об’єктів складів злочинів – об’єктом злочину передбаченого ст. 150-1КК 

України виступають суспільні відносини у сфері забезпечення здоров’я, фізичного та 

морального розвитку, освітнього рівня дитини та ін. Основним безпосереднім об’єктом 

цього злочину є воля, честь і гідність дитини, а додатковим факультативним об’єктом 

можуть бути фізичне і психічне здоров’я дитини.  

Об’єктом злочину передбаченого ст. 304 КК України є громадський порядок та 

суспільні відносини, що регулюють нормальний моральний та фізичний розвиток 

неповнолітнього. Отже, об’єкти злочинів передбачені статтями, що розглядаються 

частково співпадають, тому що обидві ці статті, перш за все спрямовані на захист 

інтересів дитини. 

Щодо особи, яка вважається потерпілою – відповідно до ст. 150-1 КК України це 

особа, яка не досягла 14 років, а потерпілою від злочину передбаченого ст. 304 КК 

України є особа, що недосягла 18-річного віку. Таким чином, ст. 304 КК України, 

вважається доцільним передбачити і у ст. 150-1 КК України, щоб потерпілою все ж 

таки була неповнолітня особа. 

Щодо об’єктивної сторони даних складів злочинів – і в тому, і в тому випадку – 

це суспільно небезпечні активні дії, але за ст. 150-1 КК України вони полягають у 

використанні малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, а за ст. 304 КК України – у 

втягненні неповнолітніх у заняття жебрацтвом. У цьому випадку, важливим є саме 
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розмежування понять «втягнення» і «використання». Так, відповідно до Постанови 

ПВС України № 2 від 27.02.2004 р. «Про застосування судами законодавства про 

відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську 

діяльність» втягнення у заняття жебрацтвом – це умисне схиляння неповнолітнього у 

будь-який спосіб до систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних 

цінностей у сторонніх осіб як самостійно неповнолітнім,  так і спільно з дорослими 

особами. Стосовно «використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом», то 

чіткого визначення у законодавстві не має. Тому довкола співвідношення цих понять 

серед науковців існує багато дискусій. Але все ж таки принципова відмінність між 

поняттям «втягнення» та «використання», як зазначають Н.М. Крестовська та М.А. 

Готвянська, полягає в наступному. «Втягнення» – це схиляння дитини до злочину або 

іншої негативної девіації, тобто вчинення дитиною активної протиправної або 

аморальної дії (крадіжки, шахрайства, вживання спиртних напоїв, жебракування тощо). 

Використання, у свою чергу означає трактування злочинцем дитини не як людини, а як 

корисної для нього речі, що своїм виглядом спонукає інших осіб до безоплатної 

передачі йому певних матеріальних цінностей (грошей, продуктів тощо), тобто в 

такому разі дитина є знаряддям учинення антигромадських дій, будучи одночасно 

беззахисною жертвою правопорушника. 

Отже, термін «втягнення» передбачає свідоме рішення дитини брати участь у 

злочинній діяльності, а термін «використання» стосується не здатних усвідомлювати 

свої вчинки немовлят або дітей молодшого віку, котрих злочинці використовують як 

«корисну річ», що відкриває гаманці громадян [9]. 

Щодо моменту закінчення злочину, то виходячи зі змісту ст. 150-1 КК України 

цей злочин вважається закінченим з моменту початку третього епізоду (тому що 

використання відповідно до диспозиції статті має бути систематичним) випрошування 

грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб з використанням 

суб’єктом злочину малолітньої дитини. А злочин передбачений ст. 304 КК України 

вважається закінченим з моменту здійснення дорослим дій, спрямованих на залучення 

неповнолітнього в злочинну або іншу антигромадську діяльність, незалежно від того, 

чи скоїв неповнолітній злочин. Таким чином, можна зробити висновок, що для 

закінчення злочину за ст. 304 КК України не має значення буде неповнолітній 

займатися жебрацтвом чи ні, у той момент, коли для закінчення злочину передбаченого 

ст. 150-1 КК України, реальне використання малолітньої є обов’язковим, при чому таке 

використання повинно відбутися не менше  трьох разів. 

Аналізуючи викладене, слід зазначити, що під час дослідження було виявлено ряд 

особливостей об’єктивних ознак злочинів передбачених ст. 150-1 та ст. 304 КК 

України, але ці особливості не є суттєвими і їх цілком можна певним чином подолати, а 

тому окреме виділення втягнення неповнолітніх у зайняття жебрацтвом та 

використання неповнолітніх для зайняття жебрацтвом в рамках двох окремих статей 

багато в чому є штучним. Вирішення цього питання можна знайти шляхом об’єднання 

посягань, передбачених ст. 150-1 і 304 КК України в межах однієї статті. 
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ПРОЦЕДУРА ЗАТРИМАННЯ ЗА НОВИМ КРИМIНАЛЬНИМ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ 
 

Н. Ю.  Деніс, О. О. Левендаренко 

 

Резюме. У статті досліджено особливості процесуального порядку затримання. Розглянуто 

порядок законного затримання, підстави, момент затримання, строки затримання. 

Ключові слова: затримання, запобіжні заходи, підстави затримання, особа, уповноважена 

службова особа. 
 

Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу(далі – КПК) України – 

одна з найважливіших подій у законодавчій діяльності України. Основними напрямами 

реформування є поглиблення захисту прав і свобод людини. У часи розбудови України 

як демократичної правової держави, утвердження принципів дотримання прав і свобод 

людини, орієнтації на європейські стандарти в усіх сферах соціального життя, 

створення ефективної національної системи правосуддя є одним із основних завдань, 

що постали перед нашим суспільством. Також основними напрямами реформування 

кримінального судочинства, відповідно до нового КПК, є створення рівних 

можливостей для кожної із сторін у кримінальному процесі. Вивчення деяких положень 

КПК України 2012 року свідчить про те, що він, як будь-який інший законопроект, не 

може бути ідеально досконалим і потребує внесення змін і доповнень, особливо щодо 

вирішення питання про затримання особи. 

Проблемою процедури процесуального затримання займались такі вчені: 

Л.М. Лобойко, С.О. Заїка, Р.І. Благута, В.Г. Гончаренко,  В.Т. Нор, О.І. Тищенко, 

В.П. Шибіко та ін. 

Метою цієї статті є визначення особливостей процедури  затримання особи, а 

саме підстав затримання, моменту та осіб, які мають право на затримання. 
Затримання є  важливим процесуальним та непроцесуальним засобом, оскільки  

саме завдяки йому можна припинити злочин, тим самим зберегти чиєсь життя  та інші 

людські цінності від злочинного посягання, але затримання – це вторгнення в сферу 

особистих немайнових прав людини, тому держава, яка ставить на меті захист 

основоположних прав людини, її інтересів та соціальних цінностей, змушена 

упорядкувати це втручання. Тому потрiбно дотримання балансу між суспільною 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2011_3/PB-3/PB-3_50.pdf
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необхідністю застосування затримання та захистом від неправомірного втручання в 

особисті права людини, яка попадає в ці правовідносини. 

Завдяки новому КПК процедура затримання була деталізована. Відповідно до 

чинного КПК в питанні затримання осіб можливості оперативних підрозділів суттєво 

обмежені [1]. І з боку законодавця позиція посилення контролю за затриманням цілком 

зрозуміла. Деталізація процедури затримання стане гарантією від неправомірного 

втручання у конституційні права особи, право на свободу та недоторканність [2]. Права 

та свободи людини є одним з найважливіших соціальних та правових інститутів, адже саме 

він у повній мірі відображає досягнення суспільством певного рівня розвитку, стан 

захищеності особи в цілому. Так, у ст. 12 Загальної декларації прав людини йдеться про 

те, що кожна людина має право на захист закону від безпідставного втручання в 

особисте і сімейне життя людини, посягання на недоторканність її життя, тайну 

кореспонденції або на честь і репутацію [3]. 

Але аналіз процедури затримання відповідно до чинного КПК  вказує на те, що на 

практиці виникають певні проблеми. 

Серед заходів забезпечення кримінального провадження важливе місце займає 

застосування запобіжних заходів. Запобіжні заходи – це частина заходів забезпечення 

кримінального провадження, спрямованих на забезпечення належної поведінки 

підозрюваного, обвинуваченого через певне обмеження їхніх особистих прав. 

Відповідно до ч. 2 ст. 176 КПК України затримання є тимчасовим запобіжним заходом. 

Затримання застосовується з підстав та в порядку, визначеному КПК.  

 Чинний КПК виділяє три види затримання. Це затримання уповноваженою 

службовою особою, яке санкціоноване слідчим суддею або судом (ст.ст.188-191 КПК 

України), затримання уповноваженою службовою особою (ст.208 КПК України) та 

законне затримання, тобто особою, яка не є взагалі службовою і кожним, хто не є 

уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати 

затримання) (ст. 207 КПК). 

За КПК 2012 року затриманню особи присвячений § 2. Затримання особи без 

ухвали слідчого судді, суду Глави 18. Запобіжні заходи, затримання особи. Затримання 

особи залишається тимчасовим запобіжним заходом (ч. 2 ст. 176). Щодо порівняння 

норм, які визначають порядок затримання особи за КПК України 

1960 року (далі КПК 1960 року)і КПК 2012 року, то слід зазначити, що КПК 1960 

року в ст. 106, ст. 115 регламентує порядок затримання підозрюваного [2]. Окремої 

статті про затримання обвинуваченого немає [4]. Проте в ч.4 ст. 165-2 КПК 1960 року 

зазначається, що якщо орган дізнання, слідчий вносить подання погоджене з 

прокурором до суду про взяття під варту особи, яка перебуває на волі, суддя вправі 

своєю постановою дати дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого і 

доставку його в суд під вартою. З положення цієї статті вбачається, що затримати 

можна як підозрюваного так і обвинуваченого. Ці положення майже не змінюються і за 

КПК 2012 року. Так, з положень ст. 207, 208 вбачається, що затримати можна особу, 

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а ст. 188 передбачає 

затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді 

клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

У КПК 1960року одною із найгостріших проблем є те, що в результаті правової 

невизначеності на практиці продовжують діяти два види затримання за підозрою у 

вчиненні злочину: фактичне і юридичне. Фактичне затримання, коли особа затримана 

фізично і доставляється в правоохоронні органи. Юридичне затримання, при якому 

фізичне затримання отримує процесуально-правового оформлення у вигляді протоколу 

затримання підозрюваного в порядку статей 106 та 115. Враховуючи, що КПК 1960 

року не визначає моменту з якого обчислюється строк затримання, а в ст. 106-1 
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зазначено, що порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні 

злочину, визначається «Положенням про порядок короткочасного затримання осіб, 

підозрюваних у вчиненні злочину від 13 липня 1976 р.», де в ч. 2 cт. 3 передбачено, що 

цей строк обчислюється з моменту доставлення цієї особи в орган дізнання чи до 

слідчого, а якщо затримання зазначеної особи провадиться на підставі постанови про 

затримання, винесеної органом дізнання або слідчим, то з моменту фактичного її 

затримання [5]. 

Згідно до ст. 209 КПК Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через 

підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи 

в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. Тобто тепер часом 

затримання вважається не момент складення протоколу, а час безпосереднього 

затримання. Законодавець поєднює фактичне та юридичне затримання в часі. Раніше 

питання початку затримання  (фізичне затримання чи складання протоколу) було 

дискутивним, то тепер згідно з ч.1 ст.209 КПК України, момент затримання чітко 

визначений. 

За КПК 2012 року як і КПК 1960 року про затримання особи, підозрюваної у 

вчиненні кримінального правопорушення, складається протокол (ч. 5ст. 208), в якому, 

крім відомостей, передбачених ст. 104зазначаються: місце, дата і точний час (година і 

хвилини) затримання відповідно до положень ст. 209; підстави затримання; результати 

особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; 

повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого. Тобто години 

затримання особи в протоколі проставляються з моменту її фактичного затримання. 

Враховуючи, що при затриманні особи йдеться про обмеження конституційного права 

особи на свободу й особисту недоторканність, тому дуже доречно, що вказане питання 

врегульовано законом, а не іншими нормативними актами. 

Визначення в КПК 2012 року моменту затримання є дуже важливою гарантією 

захисту права особи на свободу і особисту недоторканність. 

Розглядаючи момент затримання доцільно вказати і на недоліки в КПК 2012 року, 

а саме слід зазначити, що у ч. 2 ст. 207 передбачено, що кожна особа має право 

затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-кого, а після затримання зобов’язаний 

негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно повідомити 

уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка 

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 207). З якого моменту 

вважати в даному випадку особу затриманою в законодавстві не визначено. 

Скласти протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину може 

тільки уповноважена службова особа, тому на практиці будуть виникати питання з 

якого часу вважати особу затриманою з моменту її фактичного (фізичного затримання), 

чи юридичного (з моменту складання протоколу уповноваженою службовою особою). 

Не визначення моменту затримання в законі, в подальшому на практиці може 

сприяти порушенню конституційних прав особи на свободу і особисту 

недоторканність, оскільки і в разі затримання особи іншою особою, яка не є 

уповноваженою службовою особою, особа певною мірою позбавляється свободи. 

Однією із гарантій прав затриманої особи є те, що в ч. 4 ст. 208КПК України 2012 

року передбачено, що уповноважена службова особа, що затримала особу, повинна 

негайно їй повідомити зрозумілою для неї мовою підстави затримання та у вчиненні 

якого злочину вона підозрюється. Роз’яснити, що затриманий має право мати захисника 

та інші процесуальні права, вимагати проведення перевірки обґрунтованості 

затримання, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не 

говорити нічого з приводу підозри проти нього. Уповноважена службова особа про 

затримання особи і місце її перебування має негайно повідомити близьких родичів, 
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членів сім’ї, чи інших осіб за вибором цієї особи (ст. 213). З положень цієї статті 

вбачається, що уповноважена службова особа повинна дотримуватись порядку 

затримання особи, встановленого законом, позитивним є і те, що законодавець 

розширив коло осіб, яким слід повідомити про затримання особи [6]. 

Якщо порівнювати відмінності підстав затримання за старим і новим КПК то можна 

побачити, що саме відрізняє нові підстави для затримання від старих підстав: 

Чинний КПК України встановлює, що уповноважена службова особа має право без 

ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який 

передбачене покарання у виді позбавлення волі, у випадках: 1) якщо цю особу застали під 

час вчинення злочину або замаху на його вчинення; 2) якщо безпосередньо після вчинення 

злочину очевидець, у тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі 

чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин (ч. 1 ст. 208 КПК 

України). 

ст. 106 КПК 1960 року, встановлює що: 

Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні  злочину,  за  

який  може  бути  призначено  покарання  у   вигляді  позбавлення волі, лише при 

наявності однієї з таких підстав: 

1) коли  цю  особу   застали   при   вчиненні   злочину   або  безпосередньо після 

його вчинення; 

2) коли очевидці,  в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на  дану особу, що 

саме вона вчинила злочин; 

3) коли на підозрюваному або на його одягу,  при ньому або  в  його житлі буде 

виявлено явні сліди злочину. 

При цьому з положень ст. 208 чинного КПК України незрозуміло, чи стосується 

вираз «безпосередньо після вчинення злочину» (тобто за короткий проміжок часу 

неподалік від місця події) лише випадків, коли на підозрюваного вказує очевидець, або ж 

вона стосується й випадків виявлення «сукупності ознак». Якщо так, то в разі виявлення 

цих ознак не безпосередньо, а впродовж тривалого часу та на значній відстані від місця 

події, підстав для затримання не буде [7]. 

Також таке уточнення що уповноважена службова особа має право без ухвали 

слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який 

передбачене покарання у виді позбавлення волі, викликає питання попередньої 

кваліфікації правопорушення. 

Наприклад, у випадку, якщо працівник ДАІ побачив, як одна особа вдарила іншу. 

Відповідно до ст. 7 Загальної декларації прав людини  всі люди рівні перед законом і 

мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом, а у її ст. 8 закріплено, 

що кожна людина має право на ефективне відновлення в правах компетентними 

національними судами у випадках порушення її основних прав, наданих людині 

Конституцією чи законом. У свою чергу, стаття 3 Конституції України визнає людину 

як найвищу соціальну цінність в Україні. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Крім цього, ст. 27 Конституції України встановлює обов’язок держави 

захищати життя людини. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 

зобов’язує державу забезпечити будь-якій особі ефективний засіб правового захисту у 

випадку порушення їх прав та свобод. То як вчиняти в цьому випадку працівнику 

міліції. Тому що в нього можуть виникнути  складнощі із попередньою кваліфікацією. 

Згідно до КПК працівник міліції, який безпосередньо не зв'язаний із вирішенням 

питань кримінального судочинства службовими обов'язками зобов'язаннями 

зобов'язаний припиняти будь-які адміністративні чи кримінальні правопорушення. 

Зволікання у цьому випадку може привести до негативних наслідків в першу чергу для 

потерпілого, а також і для самої уповноваженої особи. Тому що, якщо уповноважена 
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службова особа затримає  підозрюваного, а в подальшому з’ясується, що в діях 

затриманого відсутній склад злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення 

волі, таке затримання вважається незаконним. І це є підставою для дисциплінарної 

відповідальності працівника міліції [8]. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що деякі положення КПК 2012 року 

про законне затримання, а також затримання уповноваженою службовою особою є 

прогресивними. Проте, головною ідеєю є вдосконалення застосування затримання 

практичними працівниками органів внутрішніх справ, з метою недопущення при його 

застосуванні права особи на свободу і особисту недоторканність. Також  доречною 

була б пропозиція змінити редакцію ч.1 ст.208 КПК України. Тобто виключити 

посилання "особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у 

виді позбавлення волі" замінивши на "особу, підозрювану у вчиненні кримінального 

правопорушення".  
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 ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З СУБ’ЄКТИВНИМ 

ПРАВОМ  
 

О. С. Діденко, В. А. Малига 

 

Резюме. В даному дослідженні аналізуються основні теоретико-правові підходи щодо правової 

природи державного інтересу, а також проводиться співвідношення понять «державний інтерес» та 

«суб’єктивне право» шляхом визначення їх спільних та відмінних ознак. 

Ключові слова: державний інтерес, охоронюваний законом інтерес, суб’єктивне право. 

 

Вступ. У сучасний період все активніше використовується термін «державний 

інтерес». Державні інтереси передбачені у національному законодавстві, наприклад, у 

Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. «Про затвердження 

складу осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правліннях та наглядових 

радах фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» [1], 

Рішенні Конституційного Суду України від 08.04.1999 № 3-рп/99 (у справі за 

конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної 

прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного 

процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України 

інтересів держави в арбітражному суді) [2] тощо. Але за наявності цих актів відсутня 

дефініція державного інтересу на законодавчому рівні. Також, слід зазначити, що не 

має єдиного підходу до розуміння інтересів держави і що конкретно входить до цього 



36 

 

поняття, що в свою чергу, ускладнює ситуацію, адже відповідно до Постанови 

Верховного суду України від 11 жовтня 2005 року не в кожному спорі можуть бути 

порушені інтереси держави [3]. 

Актуальність. Законодавець функцію представництва інтересів держави в суді у 

випадках, визначених законом, закріпив за органами прокуратури (п. 2 ст. 121 

Конституції України) [4], але законодавець не розкрив змісту цієї конституційної 

функції. Це зумовило ряд проблем теоретичного та практичного характеру, серед яких 

досить актуальною є проблема представництва державних інтересів, яка в науковій 

літературі досліджена поки що недостатньо.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питання охоронюваного законом інтересу 

досліджували правознавці різних поколінь, починаючи з родоначальника Рудольфа 

Ієринга, який є засновником теорії інтересів, а також Гукасян Р. Е., Малько О. В., 

Субочев В. В., Руденко М. М., Тесленко А. М., Вінник О. М. та інші. Проте питання 

співвідношення «державних інтересів» та «суб’єктивних прав» залишається і досі 

відкритим та дискусійним як для теоретиків, так і для практиків.  

Відповідно до пункту 3.1. Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 

№ 18-рп/2004 у справі щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої 

статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний 

законом інтерес) етимологічний зміст слова "інтерес" включає:  

а) увагу до кого-, чого-небудь, зацікавлення кимось, чимось; цікавість, 

захоплення;  

б) вагу; значення; 

в) те, що найбільше цікавить кого-небудь, що становить зміст чиїхось думок і 

турбот;  

г) прагнення, потреби; 

д) те, що йде на користь кому-, чому-небудь, відповідає чиїмось прагненням, 

потребам; вигоду, користь, зиск. 

У загально-соціологічному значенні категорія "інтерес" розуміється як об'єктивно 

існуюча і суб'єктивно усвідомлена соціальна потреба, як мотив, стимул, збудник, 

спонукання до дії; у психології − як ставлення особистості до предмета, як до чогось 

для неї цінного, такого, що притягує. 

В юридичних актах термін "інтерес", враховуючи його як етимологічне, так і 

загально-соціологічне, психологічне значення, вживається у широкому чи вузькому 

значенні як самостійний об'єкт правовідносин, реалізація якого задовольняється чи 

блокується нормативними засобами. 

Правову позицію Голови Верховної Ради України викладено у його власних 

поясненнях, надісланих до Конституційного Суду України, та у виступах представників 

Верховної Ради України. Така позиція ґрунтується на тому, що практична необхідність 

в офіційному тлумаченні терміна "охоронюваний законом інтерес" є очевидною. 

Голова Верховної Ради України акцентує увагу на етимологічному значенні поняття 

"інтерес", правовому змісті похідного від нього терміна "законний інтерес", відмінності 

останнього від суб'єктивного права і на цій підставі робить висновок про те, що 

"поняття "охоронюваний законом інтерес" у частині першій статті 4 Цивільного 

процесуального кодексу України вживається у розумінні прагнення, потреби, вигоди 

особи, задоволення яких передбачено або безпосередньо випливає з положень закону".  

Дещо іншої правової позиції дотримується Комітет Верховної Ради України з 

питань правової політики. У його поясненнях Конституційному суду України 

стверджується, що законодавець дійсно не надав поняттю «охоронюваний законом 

інтерес» юридично-змістовної характеристики, що призводить до різного його 

тлумачення у судовій практиці. Також, слід зазначити, що Основний Закон України не 



37 

 

визначає різниці між правами, свободами та інтересами і цим самим закріплює 

загальновизнаний принцип невід’ємності цих категорій [4]. 

Слід зазначити, що у національному законодавство відсутнє визначення поняття 

"державний інтерес". У Філософському енциклопедичному словнику вказується, що 

термін "державний інтерес" був введений Макіавеллі і Ришельє  для захисту так званої 

реальної політики [5, с. 98]. 

Інтерес у праві виступає як реальна спонукаюча причина, що обумовлює 

мотивацію поведінки згідно або всупереч правилам, що містяться в юридичних нормах, 

спрямованих на впорядкування суспільних відносин [6, с. 36]. 

Вінник О. М. стверджує, що інтерес не має захисних властивостей і не може мати 

– він є об’єктом, а не засобом захисту [7, с. 400]. 

Субочев В. В. вважає, що термін «інтерес» стоїть поряд з терміном «право». 

Сполучники «і» або «та», що стоять між такими термінами, є з’єднуючими, а тому, з 

точки зору лінгвістики, такі поняття є однорідними [8, с. 54-55]. Проте у багатьох 

нормативно-правових актах між термінами «право» та інтерес є сполучник «або». 

Аналізуючи таку позицію законодавця, можна зробити висновок, що інтерес виступає 

окремим об’єктом захисту, тобто у разі порушення інтересів можна звернутися до 

компетентних органів за захистом. Такої ж позиції дотримується Конституційний суд 

України у справі про охоронюваний законом інтерес, а саме КСУ зазначає, що поняття 

«охоронюваний законом інтерес», що вживається у частині 1 статті 4 Цивільного 

процесуального кодексу України та інших законах України у логічно-смисловому 

зв'язку з поняттям "право" (інтерес у вузькому розумінні цього слова), означає 

правовий феномен, який:  

а) виходить за межі змісту суб'єктивного права;  

б) є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони;  

в) має на меті задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних потреб;  

г) не може суперечити Конституції і законам України, суспільним інтересам, 

загальновизнаним принципам права;  

д) означає прагнення (не юридичну можливість) до користування у межах 

правового регулювання конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом;  

є) розглядається як простий легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборонений 

законом. 

Охоронюваний законом інтерес регулює ту сферу відносин, заглиблення в яку для 

суб'єктивного права законодавець вважає неможливим або недоцільним.  

Системний аналіз, який провів Конституційний Суд України, свідчить, що 

поняття "охоронюваний законом інтерес" у всіх випадках вживання його у законах 

України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "право" має один і той же зміст. У 

рішенні (пункт 3.6.) КСУ надає пояснення логічно-смисловому зв'язку між 

вищезазначеними поняттями: «і те, й інше опосередковується об'єктивним правом, 

гарантується і охороняється державою тощо». Зокрема, і суб'єктивне право, і 

пов'язаний з ним інтерес є дозволами. Але перше поняття є особливим дозволом, тобто 

дозволом, що відображається у відомій формулі: "Дозволено все, що передбачено у 

законі", а друге − простим дозволом, тобто дозволом, до якого можна застосовувати не 

менш відоме правило: "Дозволено все, що не забороняється законом". Інтерес, навіть 

перебуваючи під охороною закону чи права, на відміну від суб'єктивного права, не має 

такої правової можливості, як останнє, оскільки не забезпечується юридичним 

обов'язком іншої сторони. Законний інтерес відбиває лише легітимне прагнення свого 

носія до того, що не заборонено законом, тобто тільки його бажання, мрію, потяг до 

нього, а отже − й не юридичну, а фактичну (соціальну) можливість. Це прагнення у 

межах сфери правового регулювання до користування якимсь конкретним 
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матеріальним або нематеріальним благом. Відмінність такого блага від блага, яке 

охоплюється змістом суб'єктивного права, полягає в тому, що користування благом, на 

яке особа має право, визначається можливістю в рамках закону, а до якого має 

законний інтерес – без вимог певних дій від інших осіб або чітко встановлених меж 

поведінки [4]. 

Нохрина М. Л. вважає, що категорія «законні інтереси» є достатньо специфічним 

феноменом правової системи суспільства, який дійсно важкий для його правильного, 

об’єктивного та адекватного юридичного сприйняття. За звичним нам 

словосполученням «права та законні інтереси» приховуються два значущих інститута, 

які об’єднуються лише в реченнях, насправді мають різну юридичну сутність [9, 

с. 182]. Проаналізувавши норми національного законодавства, в яких закріплені права 

та інтереси, можна дійти висновку, що використання категорії «права та інтереси» − 

характерно для фізичних, юридичних осіб та інших учасників правовідносин, стосовно 

держави – як правило, використовується поняття «інтереси», виняток – «корпоративні 

права держави». Яскравим прикладом цього є частина 6 статті 5 Закону України «Про 

засади запобігання і протидії корупції»: суб’єктами, які беруть участь у запобіганні, 

виявленні, а в установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо припинення 

корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та 

юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному 

забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному 

співробітництві в цій сфері, є: 

1) уповноважені підрозділи органів державної влади; 

2) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; 

3) підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми 

власності, їх посадові та службові особи, а також громадяни, об'єднання громадян за їх 

згодою [10]. 

В адміністративно-командній економіці існує жорстка ієрархія інтересів: інтереси 

держави мають пріоритет перед регіональними, регіональні − перед колективними, 

колективні − перед особистими. Засобом забезпечення субординації інтересів було 

централізоване директивне планування економіки. Проте в реальній дійсності 

абсолютизація суспільного інтересу призвела до абсолютизації державного інтересу. 

Звідси, по-перше, підпорядковане, другорядне значення особистого інтересу в 

адміністративно-командній економіці призвело до серйозних збоїв в економіці і 

пригальмувала її розвиток: 

1) позбавило людину економічних стимулів до праці; 
2) зумовило ігнорування особистих інтересів працівників, економічну залежність 

їх від держави; 

3) призвело до деформації уявлень про шляхи реалізації особистого інтересу 
(значна частина членів суспільства вбачала їх не в особистій ефективній праці, а в 

перерозподілі суспільного продукту) [11, с. 565]. 

По-друге, процес ототожнення суспільного інтересу з державним, а останнього – з 

груповим інтересом правлячої еліти партійно-державної бюрократії створив умови для 

першочергового задоволення саме останнього інтересу. Фактичне ж підпорядкування 

особистих інтересів працівників інтересам партійно-державної бюрократії обумовило 

специфічну експлуатацію останньою більшості членів суспільства. 

Економічний монополізм, недосконалість законодавства, ігнорування вже діючих 

законів створюють умови для задоволення особистих інтересів незначної частини 

суспільства методами, що суперечать інтересам більшості. 
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З іншого боку, держава стримує розвиток особистого інтересу, перетворення його 

на головний стимул економічної діяльності. Внаслідок цього інтереси часто 

реалізуються у сфері так званої «тіньової політики» [12, с. 141]. 

Суб'єктивні права і державні інтереси існують, багато в чому, завдяки діалектиці 

інтересів особистості, суспільства і держави, будучи своєрідними формами їх розвитку 

і, одночасно, правовими способами реалізації, будучи засобом задоволення визначеної 

потреби. У той же час, і та, і інша категорії − це різні способи правового забезпечення 

інтересів особистості, відмінності яких не залежать від природи та виду самого 

інтересу [8, с. 141]. 

Слід погодитися з О.В. Малько, що інтереси, як і суб’єктивне право, наділене 

якостями правової можливості [13, с. 57].  

Відмінність між охоронюваним законом інтересом та суб’єктивним правом 

полягає також і в тому, що суб’єктивне право є не просто можливістю діяти певним 

чином, а саме такою можливістю, що має забезпечення кореспондуючими обов’язками. 

В свою чергу, охоронюваний законом інтерес такого забезпечення не має [14, с. 45]. 

Малєїн Н. С.  вважає малопереконливим "пояснення незакріплених багатьох 

інтересів у конкретних нормах "нездатністю" держави охопити всю їх різноманітність. 

Такий якісний критерій розмежування розглянутих понять, згідно з яким в 

суб'єктивних правах закріплюються найбільш суттєві і суспільно значущі інтереси» [15, 

с. 30–31]. 

Тому й існують інтереси, які пробивають собі дорогу в законодавчу матерію, 

жадають свого визнання в об'єктивному і суб'єктивному праві, лобіюють право на своє 

існування в захищеному державою, гарантованому вигляді.  

Національне законодавство представляє собою величезний масив  нормативного 

матеріалу, який регулює різнорідні соціальні процеси. Інтереси ж, які безпосередньо не 

отримали законодавчого закріплення в нормах права, можуть відповідати духу і 

принципам вже існуючого права та відображатися за аналогією.  

Стосовного цього моменту, слід погодитися з О. В. Малько, який стверджує, що 

надмірна конкретизація і детальне  утрирування наведених положень навряд чи буде 

доцільним, бо може призвести до трактування законних інтересів як якоїсь ущербної 

категорії. Насправді ні про яку неповноцінність розглянутого інституту не може йти 

мови, оскільки законні інтереси поряд із суб'єктивними правами "сам законодавець 

відносить до об'єктів правової охорони" крім того, ранжувати значущі елементи 

правової системи за ступенем важливості лише в залежності від того, в якій мірі 

законодавець визнає за ними здатність відбивати суспільно важливі і визнані 

прагнення, навряд чи вірно [13, с. 30–31]. 

Слід погодитися з точкою зору Н. І. Матузова, згідно з якою законний інтерес − 

це юридично значимий інтерес, заснований на законі, що випливає з нього, 

схвалюваний і захищається ним, хоча і не закріплений у конкретних правових нормах 

[16, с. 119]. 

Таким чином, підсумовуючи, можна зробити наступні висновки: 

1. «Державні інтереси» та «суб’єктивні права» є різними за своєю сутністю, 

змістом і виступають окремими об’єктами захисту. 

2. Інтереси держави виходять за межі змісту суб’єктивного права. 
3. Суб’єктивні права і державні інтереси існують завдяки взаємозв’язку інтересів 

особистості, суспільства, держави. 

4. Відмінність між охоронюваним законом інтересу держави та суб’єктивним 
правом полягають в тому, що право є не просто можливістю діяти певним чином, що 

забезпечується кореспондуючими обов’язками. Державні інтереси такого забезпечення 

не мають. 
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5. Інтереси, на відміну від прав, не мають законодавчого закріплення, проте 
відповідають духу і принципам вже існуючого права. 

6. Охоронювані законом інтереси держави регулюють ту сферу відносин, 
заглиблення в яку суб’єктивного права законодавець вважає неможливим або 

недоцільним. Таким чином, інтереси держави не можуть суперечити Конституції, 

законам України та загальновизнаним принципам права. 
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ВЗГЛЯДЫ М.Н. ГЕРНЕТА НА ДЕТЕРМИНАЦИЮ ПРЕСТУПНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
 

Т. Евдокимова, В. В. Седнев 

 

Резюме. В статье рассмотрены взгляды крупного отечественного криминолога конца Х1Х – 

начала ХХ века Михаила Николаевича Гернета на причинность преступного поведения. Проведено 
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сопоставление с современными взглядами отечественных криминологов. Выделены существенные 

элементы детерминации преступности теории М.Н. Гернета. 

Ключевые слова: криминология, преступность, детерминация. 

 

На современном этапе развития науки, характеризующимся постнеклассической 

парадигмой знания [1], которая подразумевает влияние на конечный результат занятий 

человека как его самого, так и использованных им материальных и нематериальных 

орудий деятельности, детерминация правонарушений рассматривается как комплекс 

социальных, психологических и биологических явлений, совместные действия которых 

и порождает преступность. В современной криминологической литературе [2] 

существует уже сложившиеся мнение о том, что именно социум и его конкретные 

явления оказывают негативное давление на формирование личности в целом, и может 

развивать конкретные негативные формы поведения человека. Данные условия и 

порождают ее причину.  

Но также существует и другая позиция, в частности высказанная М.Н. Гернет 

[3]. М.Н. Гернет (1905), вводя понятие "криминальной этологии", оспаривает гипотезу 

преимущественно социального влияния, считая, что внешние обстоятельства сами по 

себе не могут порождать преступность, а потому не могут быть ее непосредственными 

причинами. Они способны только модифицировать влияние причины либо 

способствовать совершению преступлений, выступая условиями. При этом М.Н. Гернет 

в целом положительно отзывается о классификации факторов, детерминирующих 

преступность, предложенную итальянским криминологом-позитивистом Энрико Ферри 

[4] и выделяющую три группы причин человеческого поведения в целом и преступного 

как неотъемлемой его разновидности: индивидуальные или антропологические 

причины, физические и социальные. 

Подвергнув конструктивной критике взгляды Э. Ферри М.Н. Гернет предложил 

более практико-ориентированную классификацию факторов, детерминирующих 

преступное поведение человека. К антропологическим фактором им отнесены 

психофизиологические: "те, которые лежат в свойствах самой природы человека, как 

одного из представителей животного царства, в его соматической и психической 

организации. Вне всякого сомнения, именно к этой группе причин относятся те 

аномалии черепа и организации преступника, какими он наделен по учению Ломброзо 

и его последователей. Сюда же относятся пол, возраст, раса, без чего мы не можем 

представить человека, но никоим образом нельзя отнести сюда профессию, 

общественный класс, воспитание или образование, как это делает Ферри, или 

гражданское состояние и законнорожденность, как это делает Colajanni" [3, С. 33]. В 

современной криминологии [5] данные факторы определяют как "биологические". 

К физическим факторам, определяющим формирование преступности 

М.Н. Гернет относит условия внешней среды, оспаривая отнесение Э. Ферри к ним 

земледельческого производства [3, С. 34] и относя в эту группу климатические 

факторы, факторы сезонные [3, С. 36]. В современных теориях детерминации 

преступного поведения, данные факторы объединены с понятиями биологических [5]. 

В категорию социальных факторов М.Н. Гернетом отнесены те факторы, 

которые в настоящее время [5] определяются как социо-культурные влияния. "Под 

общественною средою понимается не только тот круг людей или та часть общества, в 

которой вращается человек, но также и те социальные институты и весь 

государственный политический строй, в соприкосновение с которыми человек, 

живущий в государстве и обществе, неизбежно входит. Так в понятие социальных 

условий входят влияние семейной обстановки, классовое устройство, организация 

труда, распределение богатств, общественное мнение, жизнь в городах и селах, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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образование, воспитание, религия, политическое устройство, войны и мн. др." [3, 

С. 34]. 

В настоящее время Н.Ф. Кузнецовой (2003) детерминация преступного 

поведения рассматривается как социально-биологическая [5, С. 814], отчасти развивая 

теорию М.Н. Гернета. По моему мнению, указанная теория имеет право на 

существование, так как более точно раскрывает саму суть детерминацию личности, и 

формирование преступности в целом. Но само определение детерминация 

преступности подразумевает именно доминирующие социальные явления и их 

совокупность. Именно эта причина, по моему мнению, является недостатком в теории 

М.Н. Гернет. Что касается самих социальных факторов, влияющих на развитие 

преступности, то выделяют несколько основных. 
Негативным явлением для формирования правосознания человека является 

противоречия в организации власти и управления, противоречия связанные с уровнем 

демократии, и одно из самых острых явлений в обществе, на данный момент, это противоречия 

в обеспечении законности. Оно часто выражается в недоверии и скептической настроенности к 

действующей власти (правительству). Разочарование в действующем законодательстве 

являются существенным фактором формирования правонарушений. В идеологической 

сфере значимы следующие факторы: противоречия общественного сознания, морали, 

нравственности, противоречия в условиях образования, и одна из наиболее древних, 

это религиозные противоречия. Выражается в разновидности и изучения самопознание, 

образе жизни. С одной стороны, это является плюсом, так как каждый человек должен 

быть индивидом, но с другой стороны нужно не переходить грани общепринятой 

морали и этики.  

Что касается самой сферы социальных отношений то наиболее актуальные 

причины, это проблемы семейно-бытового характера, противоречия в положении 

молодежи (зачастую такие отношения еще называют «Проблемы отцов и детей» а так 

же национально-этнические противоречия. Данные факторы выражается в том, что 

люди зависят от постороннего мнения, делают то что модно, или престижно. Так же 

существенны противоречия в уровне жизни в различных населенных пунктах. 

Социальные условия преступности обычно подразделяются на три основные 

группы: сопутствующие (они образуют общий фон событий и явлений, обстоятельства 

места и времени), необходимые (без таких условий событие могло бы не наступить), 

достаточные (совокупность всех необходимых условий). 

Но что же такое преступность, а именно как она соотносится с 

общественностью? Вспышка преступности – это реакция общественного организма на 

нарушения гомеостаза. Прежде всего, реакцией общества на неполноценность и не 

усовершенствование законодательства (норм права). Т.е. чувствуется существенная 

разница между политической организацией общества и основными общественными 

процессами и состояниями. Но к сожалению, дело не только в законодательстве 

(нормах) и в каких-либо социальных факторах, но и в самом самосознание социума, к 

тому же нет таких изменений в обществе, которые прямо или косвенно не влияли бы на 

функцию и уровень преступности. Путем решения данной проблемы может быть 

усовершенствование законодательства в сфере образования, и во многих других 

сферах. Так нужно с самого дошкольного возраста заинтересовывать и привлекать 

молодое поколение к общественной жизни, труду и самопознанию. 

Эти предложения являются закономерно-логичным продолжением идей 

М.Н. Гернета, относительно изменения структуры социальных факторов за счет 

влияния биологических, которые автор именовал антропологическими и физическими. 
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ШОТЛАНДСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

С. И. Евтеев, А. А. Дынгес 

 

Резюме: Статья посвящена исследованию проблемы национального движения в Европе на 

шотландском региональном уровне. При использовании широкого круга источников рассмотрено 

становление статуса Шотландии в Соединённом Королевстве, возникновение социально-политических 

противоречий внутри государства. Установлено место и роль исторических различий и экономических 

факторов в становлении национального движения Шотландии. 

Ключевые слова: регионализм, деволюция, этничность, нация, шотландский. 

 

Изучение вопроса о роли шотландской проблемы в политике одной из ведущих 

держав Европейского Сообщества, позволяет полнее выявить особенности и 

закономерности развития дезинтеграционных процессов на территории современной 

Европы.  

Проблема этих процессов в Великобритании принадлежит к ряду вопросов, 

которым в исторической науке до сих пор не было посвящено отдельного 

исследования, что делает более актуальной попытку исследования вопроса в рамках 

данной статьи. Следует отметить, что определенные аспекты данной проблематики 

нашли отражение в общих изданиях по проблематике и организации системы местного 

самоуправления страны конца XX – начала XXI вв., которые содержат информацию о 

политике децентрализации британского правительства как по отношению к 

шотландскому региону, так и к стране в целом, что делает более актуальной попытку 

исследования вопроса в рамках данной статьи. 

Наиболее существенный вклад в исследование английской системы местного 

самоуправления в XX ст. внёс российский исследователь В. Руднев [1]. Довольно 

логичны и информативны работы российских исследователей Н. Ерёминой [2, с. 163–

164] и Ф. Летамендии [3], в которых была сделана попытка рассмотреть формирование 

политики правительства Великобритании на регионализм внутри страны. Также очень 

значимыми, но немногочисленными исследованиями процессов деволюции в Британии 

являются работы В. Сорокиной [4] и Г. Мирский [5]. Более цельную картину 

исследования модернизации и очередной децентрализации английской системы 

государственного устройства представляет работа М. Байгереева [6]. Отдельные 

аспекты темы нашли отражение в работах британских исследователей В. МакКорника 

[7] и М. Маорта [8]. Помимо этого, следует сказать, что подавляющее большинство 

работ посвящено периоду реформ начала девяностых годов. 

Цель данной работы – исследовать главные проблемы британской региональной 

политики в отношении Шотландии. 
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Достижения поставленной цели предусматривает решение следующих научных 

задач: 

–  исследовать особенности региональной политики страны в период конца XX – 

начала XXI вв.; 

–  определить основные черты вхождения Шотландии в Соединённое королевство; 

–  выделить возможные причины и последствия политики деволюции, в частности 

– для Шотландии. 

Методологической основой исследования является также региональный подход, 

так как конкретно-исторические условия развития отдельных регионов, безусловно, 

отразились на их экономическом, социальном, политическом, культурном развитии, 

обусловили появление региональных особенностей и характерных черт. 

Территориальные рамки работы ограничены северной частью Соединённого 

Королевства, в частности – Шотландией, о которой и идет речь в данной работе, в связи 

с этим географически исследование целесообразно ограничить этими 

территориальными единицами. 

С ростом популярности идей глобализма современное государство-нация 

переживает кризис общественно-политического строя. Именно в последние 

десятилетия процессы политической дезинтеграции появились во многих 

федеративных и унитарных государствах Западной Европы. Особенно ярко сейчас этот 

процесс представлен в Соединённом королевстве. 

Сегодня Великобритания является единственной страной в мире, которая в 

полной мере придерживается своих традиций, в том числе в общественно-

политической сфере, которая в значительной степени регулируется обычаями. Именно 

традиции позволяют английской королевской династии до сих пор обладать достаточно 

сильной властью. 

Отметим, что с наступлением XXI ст. произошли изменения, связанные с 

приходом к власти лейбористов во главе с Тони Блэром в 1997 г. Правительство взяло 

курс на деволюцию – процесс децентрализации центральных органов власти в пользу 

региональных [9, с. 5]. Эта идея преследовала цель обеспечения политической 

целостности государства с одновременным сохранением административного баланса в 

вопросах предоставления территориям определённой свободы для перспектив развития 

и улучшения финансового и экономического пространства внутри самой страны. 

Однако, выстраиваемая премьер-министром вертикаль власти центр – регионы – 

местное самоуправление дала брешь. В истории Великобритании имели место периоды 

поднятия уровня национального самосознания в регионах, что в настоящее время 

проявилось усилением сепаратизма вследствие ослабления централизованной власти и 

яркий этому пример Шотландия. 

Более трёх столетий прошло с времени заключения англо-шотландской унии, но 

шотландцы отметили её, сделав шаг к независимости. В 1998 г. правительство Тони 

Блэра восстановило Шотландский парламент, в компетенцию которого входят вопросы, 

делегированные ему парламентом Великобритании. В компетенцию Шотландии как 

особого региона Соединенного королевства входят вопросы образования, 

здравоохранения, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, 

туризма, организации местных органов власти и самоуправления, а также юстиции. В 

этих сферах парламент обладает правом издания законов, обязательных к исполнению 

на территории Шотландии [4, c. 8]. 

Феномен шотландского национального движения имеет свои, не похожие на 

другие виды сепаратистских движений особенности. По мнению Р. Россаде, он не 

укладывается в привычную схему этнических национализмов в Европе и мире, 



45 

 

относящихся к XX в.; у него наоборот есть свои аспекты, которые поддерживаются 

даже английской общественностью и политиками [10, с. 3]. 

Следует отметить, что у Шотландии никогда не было «ностальгии» по утраченной 

государственности. Объединение с Англией произошло в 1707 г. с объединением 

английского и шотландского парламентов. При этом шотландцы получили подобающее 

число мест в Вестминстере. Помимо этого, Шотландскую этничность и важные 

институциональные традиции гражданского общества никто не подавлял: Шотландия 

всегда сохраняла независимую судейскую, школьную и церковную организацию, чего 

нельзя сказать о языке – он был забыт. Это произошло вследствие активного участия 

шотландцев во всех сферах британской жизни. 

Из всего вышесказанного следует, что национального давления на шотландское 

население нет – шотландцы принимали большую роль в формировании нынешнего 

британского общества. В большей степени, из-за такой резкой нехватки 

«самобытности», сущность шотландского национализма сейчас построена на отличии 

от англичан. Шотландцы, помимо героического прошлого, отметим, особенно гордятся 

тем, что их школы лучше, чем английские, и считают себя более цивилизованными и 

более интеллигентными, чем англичане. 

Попробуем провести сравнение английского «покорения» Ирландии и 

Шотландии, указав на следующие факты. Ирландия была покорена силой, её жители 

были под угрозой голодной смерти в середине XIX в., которое по мнению ирландских 

политиков было сознательной диверсией Лондона. В Шотландии ничего похожего не 

было, хотя теперь экстремисты стараются изобразить невзгоды шотландских мелких 

фермеров (крофтеров) как эпизод, аналогичный ирландскому «картофельному» голоду. 

Ирландцам была навязана английская земельная аристократия, шотландская же 

аристократия сохранилась и легко включилась в британскую машину политического 

управления. Ирландцы остались католиками, в отличие от шотландцев, сторонников 

протестантизма (пуритане) [11, с. 9].  

Помимо этого, следует также указать, что традиция вооруженного сопротивления 

Лондону была настолько сильна, что продолжалась и после этого в Северной 

Ирландии, оставшейся в составе Соединенного королевства после проведенного там 

референдума. Отметим, что большинство населения Северной Ирландии составляли 

потомки шотландских переселенцев, которые были всегда ядром «юнионизма» и 

противовесом ирландскому ирредентизму [5, с. 11]. Проанализировав вышеуказанные 

факты, можно констатировать, что комплекс неполноценности кажется надуманным и 

напоминания о своей подчиненности Англии не выглядит убедительно. 

Экономические доводы в пользу независимости тоже не безусловны. Союз с 

Англией в свое время был Шотландии экономически выгоден: устранение таможенных 

тарифов с Англией открыло шотландским производителям огромный по тем временам 

рынок — сперва английский, а затем и общеимперский. Глазго с его углем, 

замечательной гаванью и верфями быстро стал одним из очагов промышленной 

революции. Масса шотландцев могла также переезжать в Англию, где работа 

находилась для всех.  

Все это, впрочем, осталось в прошлом, и после того как традиционная индустрия 

во всей Великобритании пришла в упадок, Шотландия не смогла должным образом 

перестроить свою экономику. Медленно, но верно нарастает ее отставание от Англии, в 

особенности от юга Англии с Лондоном во главе. Вопрос, однако, заключается в том, 

сможет ли Шотландия развиваться более успешно, если станет независимым 

государством, и на этот счет никакой определенности у исследователей нет [1, с. 25]. 

Интересным является тот факт, что механизм выхода территорий из состава 

Великобритании чётко не определён: конституции в Соединённом Королевстве не 
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существует, как и специального закона, прописывающего процедуру разделения 

страны или запрещающего её. При этом Шотландия и сейчас обладает широкой 

автономией. Добавим к этому, что помимо Шотландии деволюция внедрена и в Уэльсе. 

Более того, в недрах лейбористской партии существует проект деволюции 

исторических провинций Англии. По этому поводу был даже проведен референдум в 

северо-восточной Англии на территории исторической области Нортумберленд и 

когда-то королевством Нортумбрия с центром в Ньюкасле, но там эта идея была 

отвергнута [4, с. 6]. 

Однако, сможет ли Шотландия развиваться более успешно, если станет 

независимым государством? На этот счет никакой определенности у исследователей 

нет [12]. К тому же, механизм выхода территорий из состава Великобритании чётко не 

определён: конституции в Соединённом Королевстве не существует, как и 

специального закона, прописывающего процедуру разделения страны или 

запрещающего её. При этом Шотландия и сейчас обладает широкой автономией. 

Помимо этого, вследствие проведения политики деволюции, оказалось, что 

поводы для недовольства англо-шотландской унией есть теперь и у англичан и т.н. 

«развод» вдруг оказывается обоюдно привлекательным. Это стало ясно при появлении 

вопросов по поводу принятия законов, касающиеся Англии, решающихся в парламенте 

при участии шотландских парламентариев, тогда как свои шотландские дела 

шотландцы улаживают в своем парламенте. Англичанами, тогда была выдвинута идея 

создания «чисто английского» парламента [13, с. 58], но воплощение в жизнь подобных 

идей сразу же привело к распаду Великобритании, т.к. она не могла сохраняться в виде 

федерации. Федерализация потребует такой перестройки всей государственности и 

общественной жизни, что неприемлемо для консервативных англичан. 

Возвращаясь к идее суверенитета Шотландии, отметим, что тут в первую очередь 

встает вопрос о полном контроле над нефтяными ресурсами шотландского шельфа. 

Нефть — важнейший ресурс Шотландии; в ее ВВП доходы от нефти составляют 13% 

(всего 4% в ВВП всей Британии) [12, с. 147]. Возможно, что независимое 

правительство в Эдинбурге могло бы через свои налоги получать от нефти больший 

доход, чем сейчас, но на данный момент регион получает государственные дотации, 

которые больше среднебританских на 15% [7, с. 38]. Шотландия может надеяться, что, 

оказавшись самостоятельным членом Евросоюза, страна переживет экономический 

бум, который в своё время переживала Ирландия. Таким образом, Шотландский 

национализм начала XXI в. не имеет ничего общего с освободительными народными 

движениями эпохи Британской империи. Решительные действия на территории этого 

региона проявляет только Шотландская национальная партия, которая своей целью 

поставила независимость Шотландии. Инициатива движения за независимость 

принадлежит политически активной части общества, и сначала – собственный 

государственный аппарат – вот ее цель.  

Если предположить, что произойдёт разделение Великобритании, то он будет 

больше похож на распад СССР, чем на отделение колоний от Британской империи. 

Появление новых государств маскируется тем, что параллельно меняется набор 

государственных прерогатив и становится все менее ясно, где кончается автономия и 

начинается независимость.  

Интеграция Шотландии в Соединенное Королевство была очень успешной и 

благополучной для всех участников, что оказалось недостаточным для сохранения 

статус-кво. Столь легкая обратимость этой интеграции означает, что ситуация обратима 

в обе стороны. Мы имеем дело уже не с финалистским сепаратизмом, а с циклическим 

перераспределением государственного суверенитета. Мир суверенных государств, на 
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наш взгляд, становится всё более похож, на мир финансовых корпораций и над этим 

стоит серьёзно призадуматься. 

В контексте проводимого исследования сделан шаг к попытке осмысления 

проводимой политики Великобритании, однако, стоит выделить перспективы и 

перспективность дальнейшего исследования этой проблемы, вследствие 

незаконченности данной проблемы. 
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СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД КОМУНІКАЦІЇ У МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТА КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИНАХ: ВПЛИВ УНІВЕРСАЛЬНОГО КОДУ 

КУЛЬТОВОГО КІНО 
 

М. Б. Єрьомін, І. Ю. Чарських 

 

Резюме. У даному дослідженні вивчається універсальний код культового кіно та його вплив на 

міжнародне середовище. Встановлено, що цей вплив не лише має місце, а й може у подальшому сприяти 

розповсюдженню національного українського коду.    

Ключові слова: комунікація, міжнародне інформаційне середовище, універсальний код, культове 
кіно 

 

Жовтень 2013 року викарбується у новітній історії країни днями Української 

культури у Лондоні, ключовою подією для формування іміджу нашої держави на 

шляху до європейського майбутнього. За допомоги провідних українських меценатів, 

які вже представляють Україну у міжнародному середовищі як зразки вдалого бізнесу, 

заінтересованого у розвитку та майбутньому своєї держави, жителі «Туманного 

Альбіону» отримали змогу наблизитись до української культури впритул, побачити її 

сучасне мистецтво, почути музику, ознайомитись, чим живе українська література. 

http://chelt.ru/new/?p=25
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Єдине, чого бракувало у цій, без перебільшення, ефективній та визначній події для 

продукування повноцінного іміджу – кінематографу. Всупереч заповітам Шевченка в 

Україні багато хто досі «цурається свого»: відношення до національного кінематографу 

досить-таки скептичне, хоча певною мірою кінематограф та окремі його види, такі як 

культове кіно, є потужним методом комунікації у сенсі обміну ключовою інформацією.     

Такі специфічні види комунікацій в міжнародних культурно-інформаційних 

відносинах, як кінофільми, можуть забезпечити новизну досі невикористаних підходів, 

теоретичні засади яких ще потребують детальної розробки. Тому предметом наукового 

дослідження став універсальний код культового кіно та його вплив на міжнародне 

інформаційне середовище.  

На жаль, джерел чи літератури, де проблема універсального коду культового кіно, 

саме як специфічного виду міжнародної комунікації, була б сформульована, практично 

досі не існує. Певні намагання систематизувати таке явище, як культове кіно, носять, 

здебільшого, поодинокий та роздроблений характер і простягаються у царині 

культурології та  кінокритики (яскравий приклад – книга С. МакКарті «60 культових 

фільмів світового кінематографу» [1] 5]). Тим не менш, цим роботам бракує саме 

специфіки, яка вже є актуальною для нашого часу та умов стрімкого поширення 

глобального  інформаційного простору, у рамках якого друге місце після новин за 

важливістю та кількістю переглядів займає культурний контент. У тому числі контент, 

сенс якого не є очевидним, але саме він за рахунок глибинного, емоційного контакту 

забезпечує значно більш плідну комунікацію, аніж контент новинно-політичного 

штибу. Яскравими прикладами є так звані «меми» та феномен «new media» – 

розважальний контент, спрямований на окрему, специфічну спільноту, яка 

розбирається у хитросплетіннях майже субкультурного інтернетівського фольклору, 

чи, що, може, навіть важливіше, хоче розбиратися – тобто потенційних користувачів. 

Досліджень цих явищ також ще небагато, а тому концептуалізація здебільшого 

хаотична, але практичний результат використання цього певними країнами для 

поширення своєї культурної традиції та свого контексту ми вже можемо бачити дуже 

чітко і яскравий приклад тому – Південна Корея, культурно-інформаційна експансія 

якої у світовій культурі багато чим заборгувала так званій «меметичності» окремих її 

представників, таких як музичний виконавець PSY. Оця «меметичність» є вже не лише 

чинником творення іміджу країни, а і досить-таки конкретних дій, підняття інтересу 

людей по всьому світу, певному притоку інвестицій за рахунок культурного діалогу. 

Мало хто, втім, помічає, наскільки подібним, майже ідентичним поняттю 

«меметичність» є ще один, більш старий неологізм – «культовість», який поширений у 

вузьких колах поціновувачів кінематографу. Враховуючи те, що багато з «мемів» 

походять з кінострічок та телесеріалів, можна сказати, що культове кіно було 

флагманом, першопрохідцем формування сучасного інформаційного міжнародного 

простору – адже ще до появи Інтернету кінострічки вже сприяли поширенню текстово-

візуальної інформації про певні явища та країни. Один з провідних дослідників 

культового кіно С. МакКарті, кінокритик та актор, у своїй книзі «Cult Movies in Sixty 

Seconds» відмічає, що культові фільми здебільшого мають індивідуальну специфіку, 

зазвичай географічну чи професіональну. Наприклад, фільм «Брати Блюз» (The Blues 

Brothers, 1980) «прописаний» у Чикаго [1, с. 47], «На голці» (Trainspotting, 1996) [1, с. 

47] – у Единбургу; а фільми «Телемережа» (The Network, ) [1, с. 191], «Удар по 

воротах» (Slap Shot, 1977) [1, с. 210–213] та «Уітнейл та я» (Withnail and I, 1987) [1, с. 

214–217] є культовими для журналістів, хокеїстів (та поціновувачів цього виду спорту) 

та акторів відповідно. Тим не менше, С.МакКарті з подивом відмічає той факт, що така 

спеціалізація зовсім не відміняє культової популярності фільму серед інших 

поціновувачів кіно, особливо у перших двох випадках, що, здавалося б, нелогічно. У 
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розділі присвяченому окремому фільму – «Хай тільки сунуться» (The Harder They 

Come, 1973) [1, с. 156–158], С. МакКарті дає одне з можливих пояснень, чому так 

стається на прикладі цього конкретного фільму, першого повнометражного фільму, 

зробленого на Ямайці, який «взяв на себе хоробрість познайомити з цією країною світ, 

який не мав до того ніякого уявлення про цей острів» [1, с. 156–158]. Це пояснення, 

чому фільм став культовим, є думкою самого його режисера – Пері Хензелла, який 

неодноразово відмічав, що фільм був, перш за все, величезним задоволенням для 

місцевої, ямайської, публіки, а також те, що при створенні фільму він намагався 

«спіймати» та передати «реальність» того, що відбувається (і як тут не згадати про 

«життя зненацька» Д.Вєртова!). Хензелл пов’язує факт, що фільм вийшов далеко за 

межі країни з тим, що будучи просоченим місцевим колоритом і, водночас, 

реалістичним, він привертає увагу людей, які хочуть зазирнути у інший, незнайомий 

світ. На думку режисера, цей конкретний фільм не узагальнює людський досвід, а 

привертає глядача достовірністю своєї специфічності. Чи є «достовірність 

специфічності» нічим іншим як культурним чинником культовості, чи хоча б одним з 

них, пов’язаним з пошуком власної ідентичності у певних моментах фільму? Здається, 

відповідь на це питання може дати нам значний поштовх у розумінні міжнародної 

специфіки та проблеми культурної неоднорідності культового кіно та його 

універсального коду – сам факт того, що за рік до виходу на світові ринки альбому 

Боба Марлі «Хай тільки сунуться» сформував певний імідж цієї країни у «культових» 

прошарках суспільства, вже каже про те, що культове кіно є важливим чинником 

комунікації між країнами.  

Чому ж Україна не може так яскраво заявити про себе кінематографом своєї 

країни? Тому що для більш плідної комунікації у таких випадках необхідно якщо не 

«грати за правилами», то хоча б говорити зі світом «однією мовою», як це зробив 

Хензелл, використавши у якості інструмента висвітлення достовірності ще і певні 

загальносвітові тенденції та традиції, які формують десь ледве помітний, а десь 

очевидний, код. У випадку України, як і більшості пострадянських країн, цей 

індивідуальний код, поки що, не може бути інтегрованим до універсального через те, 

що понад 80 років ці країни були одним цілим, та ще й ізольованим явищем під назвою 

СРСР. Усі відносини класифікації та ознаки культового кіно втрачають конкретні межі 

на теренах пострадянського простору. Списки культових фільмів Радянського Союзу, 

власне, ніхто не складав систематично, ніхто не порівнював тенденції з пострадянським 

простором. Складається така прикра ситуація, що, можливо, усі пострадянські країни 

гірше за Ямайку знають, як саме і якими фільмами їх імідж репрезентовано у інших 

країнах.  

У якості невеликого експрес-опитування у рамках цього дослідження, у достатньо 

невеликій аудиторії з трьох десятків людей, студентів та викладачів провідних ВНЗ 

України, які були учасникам однієї з найбільших міжнародних студентських  

конференцій України з приводу актуальних проблем міжнародних відносин, нами було 

поставлено два запитання:  

1) Які ви знаєте культові фільми?         2) Які ви знаєте українські культові 

фільми?  

Відповіді були такими: 

1) Трилогія «Хрещений батько» 

(The Godfather Trilogy, 1972–1990), 

трилогія «Володар Кілець» (The Lord of 

the Rings, 2001–2003), «Титанік» 

(Titanic, 1998), «Чарівник з країни Оз» 

(The Wizard of Oz, 1939).  

2) «Білий птах з чорною 

відмітиною» (1970), «Тіні забутих 

предків» (1964), «Земля» (1930), 

«Штольня» (2006).  



Обидва набори відповідей демонструють деяку повільну позитивну динаміку 

ідентифікування культового кіно у нашій країні. Проте найбільшу цікавість і цінність у 

нашому випадку становить саме другий набір відповідей, адже посеред хрестоматійних 

фільмів радянського культового кіно можна зустріти хоча б одного представника 

українського кіно часів незалежності.  

У 2009 році директор Української кіно фундації, один із найчастіших 

представників інтересів України на великих кінофестивалях Андрій Халпахчі зазначив: 

«Потрібен такий фільм як «Тіні забутих предків». Не важливо, у якому жанрі. Головне, 

щоб він був знаковим. Тільки немає підходящого сценарію для цього» [2]. Типовою 

помилкою нашої кіноіндустрії є орієнтація на виключення з правил, а не на самі 

правила, одне з яких неписане, але важливе – кіноіндустрія, як така, залежить не від 

жанру кіно, а від рівню його «культовості», який з самого початку намагається 

налагодити «контакт» не з усією глядацькою аудиторією, а, для початку, – з певною її 

частиною. Наприклад, Пітер Джексон, який вивів кінематограф Нової Зеландії на 

принципово новий рівень, налагодивши співробітництво у цій сфері з США та іншими 

країнами світу, починав з культових фільмів у жанрі комедії жахів – «Поганий Смак» 

(Bad Taste, 1987), «Знайомство з Фібблзами» (Meet the Feebles, 1988) та «Мозок 

Мертвий/Жива Мертвечина» (Braindead/Dead Alive, 1992), а одна з найбільш 

прибуткових дивізій студії Warner Bros Pictures – New Line Cinema – починала як 

невелика студія, першим успіхом якої був фільм «Жах на Вулиці В’язів» (A Nightmare 

on Elm Street, 1984) Уеса Крейвена. Таке налагодження не є одноразовим – світова 

кіноіндустрія дуже швидко зрозуміла: у швидкоплинному міжнародному 

інформаційному середовищі треба не лише схопити «тренд», а й постійно шукати нові 

шляхи у його рамках. Означені фільми є розважальними, але це не заважає їм також 

бути культовими за багатьма параметрами, успішно та рентабельно (привабливо!) 

характеризувати свої країни: Нову Зеландію та США. Усе це стає можливим тому, що 

вони мають безліч трактувань у рамках універсального коду культового кіно.  

Багато людей схильні ототожнювати поняття коду з поняттям шифру, 

наголошуючи на необхідності «to break the code». Частково така думка є вірною, але у 

ній є одна принципова неточність: насправді шифр – це лише ситуативний варіант 

коду, якому, тим більше універсальному, зовсім не обов'язково бути шифром. Якщо 

шифр має закривати інформацію, роблячи її зрозумілою лише певній невеликій групі 

людей (які володіють «ключем»), то у випадку з кодом універсальним «ключем» може, 

а часто і повинен, оволодіти кожен, оскільки код є способом систематизації інформації 

шляхом удосконалення, узагальнення (чи, навпаки, ускладнення) першоджерела.  

Розкодувавши бінарний код (за нас це, зазвичай, робить програмне забезпечення, 

але сенс не в цьому) ми можемо здивовано дізнатись, що закодована інформація є 

закодованою двічі: вона може бути написана іншою мовою, у ній можуть згадуватись 

люди, про яких нічого не відомо, цитуватись джерела, до яких читач не має змоги 

дістатись. На щастя, у сучасному світі є Інтернет, який завдяки безлічі сервісів, 

сторінок та пошукових систем спростить пошук хвилин до десяти…, але лише у 

більшості випадків. З іншими, складними, випадками споживач закодованого продукту 

буде сидіти годинам, днями, тижнями, місяцями, у окремих випадках навіть роками та 

десятиліттями, намагаючись віднайти пошкоджений сенс повідомлення. Не те щоб 

універсальний код культового кіно мав імунітет проти таких випадків, але у його 

контексті є досить цікаве явище, аналогів якого досить-таки мало.  

Одним з таких аналогів може слугувати система кодування анекдотів. Більшість 

анекдотів прив’язана до місцевості: їх неможна просто перекласти, бо тоді їх сенс зійде 

нанівець. Це яскраво демонструє той факт, що результат декодування прямо залежний 

від процесу декодування та обраної методології цього процесу. У випадку з анекдотами 

досить-таки нескладно переробити будь-який місцевий анекдот для того, щоб він був 
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зрозумілий представникам іншої країни – треба просто добре знати культурну традицію 

країни-реципієнта та вставити у анекдот щось знайоме саме їм. Іноді можна навіть 

більше не змінювати нічого, окрім цієї однієї деталі. Цією технологією давно 

користуються у жанрі політичного анекдоту, особливо напередодні будь-яких виборів. 

Ось один простий приклад: анекдот про абсурдний діалог, що спочатку здається 

фантастичними мріями («Або зробити такий ксерокс, тільки щоб об’єкти печатав, 

покласти туди зливок золота та ксерити, ксерити, ксерити…») закінчується фразою «А 

(…) і говорить: панове міністри, є ще пропозиції щодо виходу з кризи?». На місті 

«(…)» здається, побував чи не кожен прем’єр-міністр України від часів незалежності, а 

на місці «виходу з кризи» запросто може бути будь-яка актуальна проблема: 

держбюджет, чи вирішення газової проблеми, чи транші МВФ. Проблеми виникають, 

якщо той самий анекдот треба розповісти іноземцю. Але їх теж досить просто 

вирішити: достатньо знати про країну, звідки прибув слухач, певні загальні факти, одне 

чи декілька прізвищ основних політиків та розповсюджені кризові ситуації і, 

замінивши ті ж самі два пункти (може ще потрібно буде змінити «міністрів» на певний 

аналог), отримаємо анекдот, яким можна розважити майже будь-кого. Це дуже схоже 

на універсальність гумористичного коду, проте, насправді, це, скоріше, його гнучкість. 

Він все ще потребує певних процесів додаткової  адаптації, хоч і не дуже складних, але 

істотних. Різниця між системою кодування анекдотів та досліджуваним універсальним 

кодом культового кіно полягає саме у феномені універсальності культового кіно, який 

забезпечує глобальну інтегрованість такого коду, а, отже, – майже безмежний 

потенціал для розвитку міжнародних інформаційних та культурних відносин.  

На відміну від бінарного коду, який використовує два символи, або будь-якого 

алфавіту (який у середньому використовує 28-32 символів) універсальний код 

культового кіно налічує в собі значно більшу кількість елементарних компонентів. Це 

може здатися додатковим ускладненням на шляху до його розуміння, але, де-факто, 

феноменальність явища у тому, що ефект прямо протилежний! З сотень компонентів 

можна вибрати лише два, або навіть один, і певною кількістю повторень досягти 

потрібного ефекту. Для ілюстрації цього конкретного моменту підходить прийом, який 

вважають однією із основних запорук культовості – велику кількість алюзій. 

Один з найбільш важливих естетичних ефектів алюзії – це «створення близькості 

та відчуття спільності». Алюзії укріплюють зв’язок між автором та його аудиторією, 

перетворюючи їх на спільників, «які входять, говорячи образно, у закритий клуб, 

членам якого відоме «таємне рукостискання» [3, с. 118]. Такий вибір У.Ірвіна та 

Дж.Р.Ломбардо у характеристиці процесу наводить нас на думку про культове кіно – 

порівняння з закритим клубом одне з найпоширеніших порівнянь відносно до 

аудиторій будь-якого культового фільму. Особливо показовим у контексті цієї роботи 

може бути наведений її авторами приклад алюзії у «Сімпсонах» на культовий фільм 

«Випускник» (The Graduate, 1967), точніше навіть не сам факт прикладу, а те, як автори 

його описали: «Ті, хто не можуть встояти перед фільмом «Випускник», розшукуючи 

його глибокою ніччю серед різноманіття програм кабельних каналів, відчувають рідну 

душу та хіхікають від задоволення». Це практично парафраз вислову, який став одним з 

неформальних визначень культового кіно: «Що таке культовий фільм? Це будь який 

фільм, який ти будеш чекати до третьої години ночі, якщо його показують по ТБ, навіть 

якщо він є у тебе на відео» [4].  

 «Термінологія предмету «не працює». Міцна теоретична структура мислення про 

майбутнє не буде побудована з пористих матеріалів» – пише відомий дослідник 

міжнародних відносин Кен Бус. [5, с. 314] Тому, засноване на більш ніж абстрактному 

та відкритому до деформацій методі кодування, місце цього методу у теоретичній науці 
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повинно бути обґрунтоване теоретично, за допомогою емпіричних та прикладних 

досліджень з використанням диференційних підходів. 

Використання алюзії, ремінісценції чи будь-якого іншого посилання на інші 

фільми зближує ці фільми, робить їх ближче до світової культурної традиції. Особливо 

актуальним це стає сьогодні, у нову інформаційну епоху, де умовно такі категорії дуже 

схожі на теги у блогах чи категорії сторінок Вікіпедії, а на деяких веб-сайтах про кіно 

жанри та сюжетні елементи стають тегами буквально. Одним із чинників, що 

сповільнюють інтеграцію українського світогляду у міжнародний універсальний код є 

те, що замало уваги українське культове кіно приділяє сучасним комунікаційним 

системам. Скажімо, інформація на найбільш популярний та відвідуваний сайт про кіно 

в Інтернеті – IMDb – про українські фільми вноситься поодинокими ентузіастами, вона 

неповна і досить часто бракує саме категорії «Movie Connections» – тієї, яка документує 

будь-які зв’язки фільму із іншими кінострічками. Масовий глядач, безумовно, є 

важливим у світовій системі кіноіндустрії, але не слід недооцінювати важливість більш 

вузьких (експертних) кіл, всередині яких, фактично, формуються ідеї, тенденції та 

новації у будь-яких сферах. Кіно може мати значний вплив на формування сприйняття 

української нації у колах людей по всьому світу, які не лише можуть бути 

зацікавленими у перегляді (а, значить, принести прибуток), а ще й, за умов певних 

художніх якостей, можуть стати, бодай частково, носіями українського національного 

коду, і не лише у просторі культового кіно.    

Для України універсальність кодування культового кіно може стати одним з 

ключових інноваційних методів встановлення міжнародних комунікацій специфічного 

виду, яких наша країна конче потребує для поглиблення інтеграції у світове 

суспільство та остаточного подолання культурного та соціального комплексу 

залежності (у тому числі інформаційної) від більш розвинених держав, навчивши 

представників країни на різних рівнях не лише сприймати по-новому інформаційно-

культурний контент, але й створювати його не менш інноваційно. 
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Прослеживается тема параллельности таких наук как социология и экономика. В итоге было доказано 

существование в современном обществе модели социально-экономического человека.  
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Модель человека и особенности его поведения в различных сферах общественной 

жизни являются предметом исследований экономистов, социологов, психологов, 

политологов. Начало истории человека – момент осознания своего бытия, того факта, 

что он существует. С поиска ответа на вопрос «что я такое есть?» началась история 

проблемы самоидентификации человека в культуре и обществе.  

Данная тема актуальна как в научном, так и в практическом плане, потому что 

попытки построения модели человека с ранних этапов человеческой истории и до 

современности вызывают споры, дискуссии и требуют своего осмысления.  

Целью данной работы является анализ модели «социально-экономического 

человека» в современном обществе, ее характеристик и перспектив в контексте 

различных исторических моделей культурного человека. 

Такие исследователи культурных моделей человека как И. Кант, К. Брунер, У. 

Меклинг, Й. Шумпетер и др. внесли огромный вклад в развитие социологии как науки. 

Многие социальные мыслители признают двойственность человеческой природы, 

определяя в ней наличие как животного, так и духовного начала.  

К счастью, человек наделен способностью к духовной деятельности. Именно 

разум и духовность не позволяют человеку не уподобиться животному и 

сконцентрироваться лишь на своей естественной биологической основе. Человек – 

существо уникальное, предопределением которого можно считать культуротворчество, 

восстанавливающее и развивающее человеческий дух. Другими словами, человек 

становиться человеком лишь в культуре.  

В отдельных науках используются различные аналитические инструменты и 

частные модели человека. Человек, личность — это субъект культуры, ее продукт и 

творец. И. Кант называл и культуру, и самого человека ноуменом, непознаваемой 

«вещью в себе», тайной. Культура хранит в себе многие загадки, которые пытаются 

расшифровать ученые. Часто разгадка – в древних культурных традициях, а также в 

характере современных людей. Всякий человек есть человек определенной культуры. 

Но значит ли это, что он — культурный человек? Об этом размышляли давно. И 

выявили своеобразные «модели» культурного человека. Они были различными в 

разные времена, но многое их и объединяло.  

Принято выделять несколько моделей культурного человека, определенных его 

типов, локализованных в пространстве и во времени, представляющих систему 

ценностей соответствующей эпохи.  

Первой в истории моделью культурного человека считается античная, или 

платоновская модель. Представители Древней Греции считали культурным, прежде 

всего, образованного человека, прошедшего школу воспитания ума, эстетики и 

нравственности, способного к длительному и целенаправленному образованию и 

склонному к рациональному знанию. Отличительными чертами культурных людей 

Древнего Рима были патриотизм, стойкость, честность, мужество, достоинство. Также 

все представители данной эпохи ценили умение владеть собой, поэтому культурный 

человек, в их понимании, должен быть внутренне организован, собран. Они говорили: 

«Владеющий собой выше завоевателя города». Только человек, способный к 

самообладанию, владеющий собой может стать правителем, считали они [1, с. 365].  И 

третья важная черта культурного человека, по мнению древних: нравственность. 

Культурный человек не может быть безнравственным. Эта модель дополнялась 

моделью, сформировавшейся на Востоке, в Китае, – конфуцианской 

(характеризующейся чертами человеколюбия «жень»). Согласно ей, культурный 

человек – это человек, следующий нравственным правилам и, прежде всего, золотому 

правилу – «не делай другому того, чего не желаешь себе».   
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Для культурного человека эпохи западного Средневековья идеалом являлся Бог, а 

совершенствование и достижение идеала постигалось путем страданий и испытаний. 

Согласно одной из классификаций, человек культурный – это человек-богослов. В 

условиях, когда мораль и образование всецело были подчинены религии, формировался 

аскетичный человек, смиренный, страдающий, жаждущий спасения с Божьей 

помощью.  

Следующий тип модели человека сформировался под влиянием развития 

европейской культуры. Ее культурный феномен — человек эпохи Возрождения (XIV—

XVI вв.). Это гуманистическая модель. Она предполагала резкое расширение сфер 

интересов человека, выход его на политическую арену. Человек занимается 

общественной деятельностью наряду со стремлением к знанию, которое делает его 

свободным от религиозной или иной зависимости. Фигура Леонардо да Винчи является 

идеалом эпохи Возрождения, он – универсальный человек (Homo universale) эпохи 

Возрождения. Характерные черты идеального человека: широкая и всесторонняя 

развитость, эрудированность, противостояние религиозной косности и догматизму, 

культурный универсализм. 

Новое время выделяет отдельные науки со своей методологией и характеризуется 

новой моделью культурного человека. К обязательному требованию образованности 

добавляется весьма существенное: специализация в какой-то области знаний. Эта 

тенденция реально отражала процесс разделения труда, и модель человека этого 

периода получила название Homo faber. Эта модель человека-мастера. Антонио 

Грамши утверждает, что человека-строителя, созидателя (homo faber) невозможно 

отделить от homo sapiens, «поскольку не существует такой деятельности, из которой 

можно было бы исключить интеллектуальное вмешательство» [2, с. 205]. 

Модель современного человека (ХХ – ХХI в.в.) представляет культурного 

человека, который способен не только к проявлению национальных чувств, но и 

владеет планетарным мышлением. Характерные черты планетарно мыслящего 

человека: толерантность, профессионализм, способность к самосовершенствованию и 

саморазвитию, способность понимать и оценивать интеллектуальные и 

художественные достижения разных культур. Ведь человек не может замыкаться на 

своей частной жизни, быть представителем только одной культуры. Человек не должен 

забывать, что, прежде всего, он – человек планеты, всей Земли, он должен знать и 

уважать иные культуры. Чтобы быть культурным, необходимо обладать комплексным 

знанием экологии, политики, психологии, этики. Нужно умение подойти к проблеме со 

всех сторон, разных точек зрения; нужно знание языков, на которых говорят другие 

люди планеты. Важнейшим для нашего времени является требование культурного 

плюрализма. Толерантность и способность к взаимодействию в конфликтной ситуации 

– определяющие характеристики человека данной модели.  

В настоящий момент остается актуальным вопрос о возможности существования 

«социально-экономического человека». Возможен ли синтез «полярных» моделей? 

Ведь если две модели – homo economicus и homo sociologies – принципиально 

несопоставимы, если двигаются строго параллельными курсами, то само 

существование экономической социологии оказывается под вопросом. 

В современной научной литературе для обозначения экономического человека 

используется модель REMM – «изобретательный, оценивающий, максимизирующий 

человек», предложенная экономистами К. Брунером и У. Меклингом. Такая модель 

предполагает, что человек по поводу извлечения полезности из экономических благ 

ведет себя полностью рационально [3, с. 115–117]. Это предусматривает следующие 

условия: 
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1) информация, необходимая для принятия решения, полностью доступна 

индивиду;  

2) человек в своих поступках в сфере экономики является совершенным эгоистом;  

3) не существует никаких внешних ограничений для обмена (при условии, что 

обмен ведёт к максимизации полезности);  

4) желание увеличить свое благосостояние реализуется только в форме 

экономического обмена, а не в форме захвата или кражи. Этот человек независимый, 

эгоистичный и компетентный. 

Следующая модель человека – социологическая (homo sociologicus). 

Социологический человек ориентируется на господствующие ценности и нормы, ведет 

себя в соответствии с теми ролевыми ожиданиями, которые на него возлагает 

общество, зная, что за выполнение своих ролей он будет награжден, а за невыполнение 

наказан. Способы, которыми социологический человек добивается своих целей, 

продиктованы не только и не столько разумом, сколько эмоциями, ценностями и 

традициями. Согласно теории Линденберга, существует два вида модели 

социологического человека:  

1. Акроним SRSM используется для характеристики социализированного 

человека, который выполняет свою роль в обществе и к которому могут применяться 

санкции.  

2. Акроним OSAM применяется к тому типу людей, которые имеют собственное 

мнение, они восприимчивы к мнению окружающих, действующие.  

Экономика и социология – науки, имеющие много общего. До становления 

социологии как самостоятельной науки многие вопросы, которые сегодня относятся к 

предмету социологии, исследовались в рамках классической политической экономии. 

Очевидно, что и сегодня, несмотря на разделение наук и разграничение их предметных 

областей, существует объективная необходимость в осуществлении 

междисциплинарных исследований экономистов и социологов.  

Й. Шумпетер предлагает рассматривать экономическую социологию как элемент 

экономической науки наряду с экономической историей и статистикой. Он утверждал, 

что связь наук влечет и общность представлений о модели человека. По мнению 

немецкого социолога и экономиста П. Вайзе, эти модели – не более чем предельные, 

крайние случаи более общей модели человека, которую можно было бы назвать «homo 

socioeconomicus» [4, с. 115–130]. 

Допустим, что расположение двух этих моделей на общей оси или нескольких 

общих осях возможно. Первый способ их синтеза — простое сложение приписываемых 

человеку противоположных качеств. Подобное механическое сложение приводит к 

«охлопыванию» полюсов. Второй, более тонкий логический ход, — методом взаимного 

сближения и уступок найти компромиссную точку на оси между двумя полюсами. 

Именно эта точка в данном случае и должна указать адрес «социально-экономического 

человека», обретающего в силу своего промежуточного положения некие 

дополнительные качества. К примеру, реальный человек имеет одно свойство, которого 

нет у его специфических условных «коллег»: он обладает способностью согласовывать 

свое поведение со своими согражданами. Следовательно, действия можно разделить на 

две группы: направленные на удовлетворение потребностей и направленные на 

координацию поведения. «Человек социальных наук» согласует поведение со своими 

согражданами, а не просто уступает давлению со стороны системы или занимается 

эгоцентрическим сравнением альтернатив, в отличие от homo sociologies и homo 

economicus. Этот персонаж и будет называться homo socioeconomicus [5, с. 125–130]. 

Можно сказать, что homo socioeconomicus – это homo economicus, который научился 

общаться с другими людьми и живет не только ради максимально возможного 
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удовлетворения собственных потребностей, но и учитывает интересы окружающих; 

либо это homo sociologies, который не утратил свои потребности и волю к принятию 

решений. Homo socioeconomicus имеет внутренние и усвоенные предпочтения. 

Благодаря этим предпочтениям он становится зависимым от того, что делают другие. 

Человек становится значительным сам по себе, он теперь социальное существо. При 

этом он теряет часть своей автономии, но приобретает способность сотрудничать с 

другими людьми. Он вырабатывает «социальную структуру личности», «социальный 

облик» и может сам регулировать свое поведение. 

Следовательно, можно сделать вывод, что вопреки распространенному мнению, 

экономическая и социологическая модели не считаются полярными или 

противоречащими друг другу. Причина их противопоставления кроется в некорректном 

понимании экономической рациональности и принципа индивидуализма. Homo 

sociologies и homo economicus являются специальными случаями социально-

экономического человека, которые могут существовать только в мире равновесия. 

Поэтому необходимо сравнить эти три модели современного человека (Табл. 1): 
Таблица 1 

Модели современного человека 

Таким образом, человек способен меняться под воздействием смены различных 

исторических эпох, каждая из которых обладает только ей присущими уникальными 

характеристиками. Однако, я считаю, что ни одна из выше перечисленных моделей 

культурного человека не является совершенной, идеальной. Поэтому, изучая эволюцию 

человека с момента его появления в этом мире и до современности, необходимо 

подходить к рассмотрению данного вопроса достаточно объективно.  
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УДК 347.6 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ 
  

О. Ю. Істоміна, І. М. Каліущенко   

 

Резюме. У даній статі аналізуються проблеми правового регулювання інституту секретного 

заповіту, досліджуються прогалини в законодавчому врегулюванні цього питання та окреслюються 

шляхи їх вирішення. Вирішені колізійні питання визначення кола осіб,  які мають право на ознайомлення 

з текстом секретного заповіту до відкриття спадщини та  питання написання та підписання тексту 

заповіту.  

Ключові слова:  заповіт, секретний заповіт, закритий заповіт, складання заповіту, оголошення 

заповіту.  

 

Роль  спадкового  права  України  є  складною  і  багатогранною, воно забезпечує  

не  тільки  виконання  волі  заповідача,  а  й  охорону  прав  та  законних  інтересів  

спадкоємців,  інших  зацікавлених  осіб,  здійснення  управління  спадщиною  тощо. 

Спадкове  право  України  та  більшості  іноземних  держав  виходить  з  поєднання  

двох  основоположних принципів: свободи заповіту і охорони інтересів сім’ї, що 

відповідає першим  двом підставам спадкування – за заповітом та за законом. 

Спадкування за заповітом відіграє  провідну роль, оскільки надає можливість власнику 

на свій розсуд розпорядитися майном на випадок смерті.  Цивільним кодексом від 1 

січня 2004 року був  передбачений новий вид заповіту – «секретний заповіт».  

У  вітчизняній  науці  сьогодні,  на  жаль,  спостерігається  недостатність  

наукових  досліджень, присвячених  аналізу  цієї  підстави  спадкування,  на  відміну  

від  РФ,  де  серед  найбільш  яскравих досліджень російських науковців питань 

особливостей спадкування за заповітом, і в тому числі секретним,  слід  відмітити  

праці    О.В. Кутузова,  А.А. Богданової,  Р.Ю.  Закирова, І.Г. Крисанової-Кирсанової,  

Д.Г.  Козлова,  О.В. Коп’єва,  О.О.  Птушкіної,  Н.Л.  Камінської,  Т.П. Великоклад,  

Н.О.  Беліцкої.  У  вітчизняній  науці  окремі  питання  спадкового  права  

досліджувались  такими  науковцями,  як  Є.О.  Рябоконь,  С.Я.  Фурса,  Є.І.  Фурса,  

Ю.О.  Заіка,  О.О. Первомайський,  О.К. Печений,  В.М.  Кучеренко,  Є.О.  Харитонов,  

І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Ю. Чуйкова та інші. Проте зазначеними авторами 

досліджувались або лише окремі питання спадкового права, або коментувалися 

відповідні норми ЦК. Наукових же праць зі спадкування за секретним заповітом не 

досить для повноцінного вивчення.  Так,  недослідженими  залишаються  такі  

проблемні  питання,  як  недосконалість  правового  закріплення  даного  інституту,  що  

має  своїм  наслідком  неможливість  практичного  застосування  секретного  заповіту  

без  виникнення  спірних  питань,  що  не врегульовані  чинним  законодавством.  

Актуальність даної роботи  обумовлюється необхідністю  усунення існуючих 

прогалин у чинному законодавстві. Метою є аналіз відповідних норм, змісту та  

особливостей  правового регулювання  інституту секретного  заповіту,  порівняння 

його із законодавствами інших країн, виявлення недоліків та формування рекомендацій 

для їх виправлення.  

Інститут секретного заповіту не має історичного підґрунтя застосування в 

Україні, а це означає відсутність досвіду в цій сфері, що негативно відбивається на 

врегулюванні даного питання на законодавчому рівні [1, с. 60].  Навіть відсутня єдина 

думка стосовно визначення статусу секретного заповіту.  Одні  науковці виділяють 

його як окремий вид заповіту, який отримав  спеціальне закріплення у статтях ЦК, що 

свідчить про його самостійність. Інші вважають,  що таке виокремлення є  

недоцільним, оскільки зміст заповіту не містить істотних  особливостей,  які дадуть 

змогу виділити його в окремий  вид. Єдина його особливість полягає у нотаріальній 
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процедурі посвідчення заповіту, що є особливістю нотаріально  процесуальних  дій,  які  

слід  дотримуватися  нотаріусу  при посвідченні заповіту [2, с. 138].  

Відповідно  до  ч.1  ст.1249  ЦК  України,  секретним  є  заповіт,  який  

посвідчується  нотаріусом  без  ознайомлення  з  його  змістом [3]. З наданого в цій 

нормі визначення випливає, що незалежно від  того, чи були ознайомлені зі змістом 

такого заповіту інші, крім нотаріуса, особи, він визнається  секретним. 

З цього приводу в літературі висловлюється сумнів щодо того, чи збережене в 

Законі розуміння  самого слова "секретний", тобто "той, що тримається в таємниці, не 

сповіщається іншим" [4,  с. 708], та наводяться аргументи, якщо хтось і може знати про 

зміст секретного заповіту разом із  потенційним  спадкодавцем,  то  це  саме  нотаріус, 

адже  він  наділений  обов’язком  забезпечувати  законність  у  спадковому  процесі,  

може  мінімізувати  можливість  визнання  такого  заповіту  нікчемним,  тобто  таким,  

що  не  відповідає  вимогам  чинного  законодавства  [3].  

Тому  відповідно  до  цього,  необхідно  більш  детально  визначити  в  законі  

саме  поняття  секретного  заповіту.  Для  цього  необхідно  звернутися  до 

законодавства  інших  країн.  Поняття  заповіту  в  Україні  та  інших  країнах  

співпадає.  Але оскільки  заповіт  є  одностороннім  правочином,  порядок  вчинення  

відрізняється.  Так, ЦК РФ у ст.1126 закріплює, що заповідач має право скласти заповіт, 

не надаючи іншим  особам,  у  тому  числі  нотаріусу,  можливості  ознайомитися  з  

його  змістом  (закритий заповіт) [5]. Аналогічне  визначення  міститься  і  в  інших 

цивільних  кодексах  більшості  європейських країн  (Іспанія,  Італія,  Угорщина,  

Франція тощо)  [6, с. 63]. 

 Запровадження у вітчизняному спадковому законодавстві  терміна,  який  

використовується  в  законодавствах  більшості  іноземних  держав, сприяло б єдиному 

розумінню цього інституту при необхідності застосування норм іноземного права.  Я, 

також, підтримую цю позицію, так як вона є цілком виправданою.  

Зрозуміло,  що  пересічний  громадянин не  має  достатніх  правових  знань та не 

знайом з правилами  для  кваліфікованого  складання  заповіту. Тому, навіть після 

роз’яснень нотаріуса, можливі помилки в складанні заповіту, що можуть спричинити 

його недійсність. При посвідченні заповіту нотаріус перевіряє відповідність його змісту 

чинному законодавству, допомагає заповідачу точніше сформулювати свої думки, 

підказує, як уникнути помилок при складанні заповіту, чого він не може зробити при 

посвідченні секретного заповіту. Чинне законодавство України й так покладає на 

нотаріуса обов’язок зберігати таємницю нотаріальної дії, а справи щодо розголошення 

таємниці заповіту судовій практиці України невідомі [7, c. 215]. 

Ще однією причиною недійсності секретного заповіту може бути та обставина, 

що при написанні заповіту неможливо підтвердити, в якому стані знаходився заповідач 

та чи співпадали його воля та волевиявлення. 

Особливо складними для вирішення є питання складання заповіту під впливом 

загрози або насильства, або коли заповідач не усвідомлює значення своїх дій. В зв’язку 

з цим, украй важливим представляється розширення повноважень нотаріусів стосовно 

підтвердження дієздатності заповідачів. Крім того, форма секретного заповіту, що 

здійснюється самостійно спадкодавцем без залучення свідків, може утруднити 

подальше тлумачення волі заповідача. До складання такого заповіту не залучаються 

інші особи, які можуть надалі пояснити і більш повно розкрити дійсні наміри і дійсну 

волю спадкодавця. Представляється обґрунтованим і необхідним доповнити 

законодавство таким положення, тим більше, що такі свідки могли б більш повно 

підтвердити дієздатність заповідача та, тим самим, виключити  певною мірою подальші 

можливі спори з приводу здатності спадкодавця усвідомлювати значення своїх дій і 

керувати ними у момент здійснення секретного заповіту  [8, с. 282]. 
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Із  самої  природи  секретного  заповіту  випливає,  що  коло  осіб,  які  можуть  

його  вчинити  досить  обмежене,  оскільки  написати заповіт  можуть  лише  особи,  які  

на  це  здатні. Тобто,  це  мають  бути  письменні  особи,  які не  страждають  такими  

фізичними  вадами, які  б  не  дали  їм  можливість  особисто  його написати.  Такі  

заповідачі  не  можуть  залучити  до  написання  заповіту  перекладача, особу,  яка  

підпише  заповіт  замість  неписьменного. Тому здається  недоцільним  надання права 

заповідачеві з фізичними вадами складати секретний заповіт за допомогою іншої особи, 

так як таке положення призведе, по-перше, до повної втрати свого значення поняттям 

"секретний", по-друге, збільшиться ймовірність розбіжності волі і волевиявлення 

заповідача в заповіті, а отже, і недійсність цього правочину, а по-третє, не буде 

досягнута сама мета складання секретного заповіту – максимально захистити його 

таємницю. З урахування вищевикладеного можна зробити  висновок про необхідність 

включення до ст.1249 ЦК України положення про неможливість складення секретного 

заповіту особою, яка не може через свої фізичні вади зробити це власноручно. 

Проблемним  питанням  вважається  строк  оголошення  змісту  секретного  

заповіту,  оскільки  він  законодавцем  не  встановлений.  Згідно  з  п.4.1 Наказу 

Мінюсту «Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» 

нотаріус,  у  якого  зберігається  секретний  заповіт,  у  разі  одержання повідомлення  

про  відкриття  спадщини  та подання  свідоцтва  про  смерть  заповідача, призначає  

день  оголошення  змісту  заповіту [9]. Таким  чином,  можна  припустити, що  

визначення  дати  оголошення  заповіту має  залежати  від  дати,  коли  до  нотаріуса 

надійшли  відомості  про  смерть  заповідача,  а  також  від  тих  заходів,  які  нотаріус 

має  вжити  для  повідомлення  всіх  заінтересованих  осіб  про  день  оголошення  

заповіту.  Але  доцільно  було  б  врахувати  й  те положення,  що  загальний  строк  для  

прийняття  спадщини  встановлений  у  шість місяців,  отже,  цей  строк  можна  

вважати максимальним.  Інакше  виходитиме,  що спадкоємці,  які  дізналися  про  свої  

права  на  спадкування  при  оголошенні  змісту  заповіту  та  після  закінчення  строку  

на прийняття  спадщини,  будуть  вважатися такими,  що  пропустили  строк  для  її  

прийняття  і  закликатимуться  до  спадкування спадкоємці за законом [10, с. 66].   

Потребує  вирішення  і  питання  підписання  секретного  заповіту.  Тут  можна  

виділити  одразу  дві  проблеми:  підписання  самого  тексту  заповіту  і  підписання  

конверта,  в якому  міститься  заповіт.   

Щоб унеможливити  тиск  на  потенційного  спадкодавця  з  боку  інших  осіб,  з  

приводу  підписання  конверта,  у  якому  подається  заповіт,  необхідно  внести  

уточнення,  що  підпис  на  конверті  із  секретним заповітом робить заповідач у 

присутності нотаріуса, бо тільки подання заклеєного  конверта  із  заповітом  самим  

заповідачем  і  його  присутність  при  посвідченні  конверта  нотаріусом не  є  

достатньою,  щоб  виключити  можливість  розбіжності  волі заповідача з його 

волевиявленням [1, с. 62]. 

 Що ж до підписання тексту секретного заповіту, то вирішити це питання буде  

дещо  складніше.  Спочатку  необхідно  торкнутися  деяких  проблем  щодо  самого  

тексту секретного заповіту. Згідно з п. 3.2 Наказу Мінюсту «Про затвердження порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» нотаріус  повинен роз’яснювати  

заповідачеві,  що  текст  заповіту  має  бути  складений  таким  чином,  щоб 

розпорядження спадкодавця не викликало неясностей та суперечок після відкриття 

спадщини [9].  Але навіть якщо заповідач і дотримається цієї вимоги, ймовірність 

визнання такого заповіту  нікчемним  залишається,  оскільки  законодавець  не  надає  

чіткої  відповіді  на  питання,  чи  необхідна  наявність  у  тексті  заповіту  таких  

реквізитів,  як  дата  і  місце  його  складання.  Як  правило,  умова  про  підписання  

правочинів  сторонами  є  загальновідомою,  і  тому  заповідач,  зазвичай,  ставить  свій  
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підпис  у  кінці  заповідального  розпорядження  без  додаткової  вказівки  нотаріуса. 

Відомості ж про необхідність зазначення місця і дати складення заповіту не досить  

поширені.  Отже,  особа  може  і  не  знати  про  необхідність  їх  зазначення  в  тексті  

заповіту. А  нотаріус не зможе вказати на цю помилку та надати можливість 

заповідачеві її виправити через  заборону  ознайомлення  з  текстом  секретного  

заповіту.  Вирішуватись  ця  ситуація  може  припущенням,  що  правове  значення  для  

настання  юридично  значущих  дій  має  лише  дата  посвідчення  заповіту,  а  не  дата  

його  складення. 

Також, проаналізувавши ст. 1250 ЦК України, що визначає порядок оголошення 

нотаріусом секретного заповіту, можна  визначити певні недоліки.  У цій статті 

зазначається, що нотаріус, отримавши відомості  про смерть спадкодавця і відкриття 

спадщини, призначає день оголошення змісту заповіту. Про день  оголошення  заповіту  

він  повідомляє  членів  сім’ї  та  родичів  спадкодавця,  якщо  місце їхнього  

проживання  йому  відоме,  або  робить  про  це  повідомлення  в  друкованих  засобах 

масової інформації. Але у даній нормі відсутнє законодавчо закріплений граничний  

строк  для  повідомлення  близьких родичів спадкодавця про оголошення змісту 

заповіту та строку призначення нотаріусом дати такого оголошення. 

 Крім цього, проблемним питанням є обмеження  суб’єктного  складу  осіб,  яких  

нотаріус  повинен  повідомити  про  день оголошення змісту секретного заповіту 

(члени сім’ї та родичі спадкодавця). Законодавець також не приймає до уваги випадки 

відсутності в заповідача сім’ї  і родичів, нез’явлення в зазначений час членів сім’ї і 

родичів для ознайомлення зі змістом заповіту.  Тобто  не  врегульованими  

залишаються  питання  щодо  порядку  оголошення заповіту без „зацікавлених осіб” [1, 

с.63]. З цього приводу в літературі пропонується законодавчо закріпити  можливість  

оголошення  нотаріусом  змісту  заповідальних  розпоряджень  у присутності  двох  

свідків  зі  складанням  протоколу,  у  якому  будуть  зазначатись  всі існуючі обставини 

[11, 97].   

Щодо  процесуальних  особливостей  секретного  заповіту  слід  зазначити,  що  

проблеми  таємниці  та  секретності  нотаріальних  документів  лише  починають  

досліджуватися,  а  практика  посвідчення  і  оголошення секретних  заповітів  

настільки  мала,  що  не увійшла  навіть  до  постанови  Пленуму  Верховного  Суду  

України  “Про  судову  практику у  справах  про  спадкування”  від  30.05.2008  р. №7.  

Це  питання  потребує  подальшого  дослідження  і  послідовного  удосконалення  

законодавства [10, с. 69].     Ці та інші обставини призводять до того, що  секретний 

заповіт є зовсім непопулярною формою заповідальних розпоряджень, про що свідчить 

статистика за минулі  роки. У 2012 році  в Україні було вчинено  45 таких заповітів, у 

2011 році – 23 [12]. 

Переглянувши судову практику за останні роки стосовно даної теми можна 

сказати, що абсолютна більшість позовів стосовно визнання секретних заповітів 

недійсними задовольняються. Це в основному пов’язано з вище згадуваними 

проблемами, а саме: низька правова освіченість українських громадян і самі особи, які 

складають заповіт. 

Тому для уникнення прогалин у чинному законодавстві потрібно, насамперед,  

внести зміни  до діючого ЦК України, а також використовувати досвід зарубіжних 

країн, в яких поняття «таємний заповіт» існує не один рік, а також де відсутні колізії 

стосовно даного питання. 

Проаналізувавши статтю, треба зазначити, для подальшого  розвитку  секретного  

заповіту  та виправлення помилок необхідно: 

 1.  Визначити  коло  осіб,  які  мають  право складати секретний заповіт; 
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 2.  Закріпити  законодавчо  неможливість підписання  заповіту,  а  також  

написання його  змісту  іншою  особою,  крім  спадкодавця, в тому числі вказавши про 

неможливість складення секретного заповіту особою, яка не може через свої фізичні 

вади зробити це власноручно 

3.  Встановити  обов’язковість  зазначення лише  дати  посвідчення  секретного  

заповіту  та  необов’язковість  зазначення  дати  його складання. 

4. Зазначити, що строк оголошення секретного заповіту має встановлюватися 

нотаріусом, але він не повинен перевищувати строку для прийняття спадщини. Якщо 

до нотаріуса надійшли відомості про смерть заповідача в строк, коли оголошення 

заповіту неможливо здійснити в межах терміну для прийняття спадщини, то строк для 

прийняття спадщини має подовжуватися на три місяці з дня, коли буде оголошено 

зміст заповіту. 

Підводячи  підсумки  очевидним  є  те,  що нове  спадкове  законодавство  є  

здобутком кращого  світового  досвіду  та  національних традицій,  воно  дає  

можливість  особі  обрати для  себе  прийнятну  форму  розпорядження  своїм  майном  

на  випадок  смерті,  забезпечити  належний  захист  прав  та  законних інтересів  усіх  

учасників  спадкових  правовідносин. 
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УДК 346.21 

ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ. 
 

Є. В. Караченцева., Л. Д. Руденко 

 

Резюме: У статті на підставі аналізу національного законодавства, законодавства інших країн, 

наукової літератури конкретизовано ознаки та визначення підприємства з іноземними інвестиціями, 

розроблено пропозиції про внесення змін у Закон України «Про режим іноземного інвестування» щодо 

уточнення такого визначення. Запропоновано виокремити як самостійний вид підприємства з 

іноземними інвестиціями у пріоритетних галузях економіки з наданням їм певних пільг з метою 

покращення інвестиційного клімату та розвитку таких галузей. 
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Ключові слова: підприємство, підприємство з іноземними інвестиціями, статутний капітал, спільне 

підприємство, пріоритетні галузі економіки. 

 

У зв’язку з прийняттям Господарського кодексу України положення Закону 

України «Про режим іноземного інвестування» у частині визнання підприємства з 

іноземними інвестиціями потребують уточнення та приведення у відповідність з 

нормами Господарського кодексу України. Конкретизація визначення підприємств з 

іноземними інвестиціями та їх видів є одним з кроків удосконалення правового 

регулювання у такій сфері. Адже створення підприємств з іноземними інвестиціями є 

найбільш розповсюдженою формою іноземного інвестування. Визначення 

підприємства з іноземними інвестиціями повинно відображати істотні риси такого 

підприємства та його особливості у порівнянні з іншими суб’єктами господарювання. 

Положення Закону України у цій частині не відповідають зазначеним вимогам. Окрім 

цього, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» 

та національним режимом діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 

потребують уточнення види таких підприємств. Адже Законом передбачається низка 

пільг для інвестиційних проектів, які здійснюються цими підприємствами, але не 

визначено підприємства з іноземними інвестиціями, які можуть брати участь у 

проектах. 

Метою статті є уточнення визначення підприємств з іноземними інвестиціями та 

їх видів на підставі аналізу національного законодавства та законодавства інших країн. 

Досягнення поставленої мети сприятиме вирішенню проблеми залучення іноземних 

інвестицій у вітчизняну економіку з урахуванням захисту національних інтересів 

України. 

Поняття підприємства з іноземним інвестиціями відображено на законодавчому 

рівні у ч. 1 ст. 116 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. та у Законі 

України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р.  

Так у ч. 1 ст. 116 Господарського кодексу України підприємством з іноземними 

інвестиціями є підприємство, створене відповідно до вимог Господарського кодексу 

України, в статутному капіталі якого не менш як десять відсотків становить іноземна 

інвестиція. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з 

дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс [1]. 

Закон України «Про режим іноземного інвестування» дещо по-іншому підходить 

до визначення такого поняття. «Підприємство з іноземними інвестиціями – 

підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене 

відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого, 

за його наявності, становить не менше 10 відсотків [2]. 

У ст. 7 Закону України «Про режим іноземного інвестування» визначені 

особливості правового режиму іноземного інвестування. Зокрема, регламентовано, що 

для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим 

інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими 

законодавством України та міжнародними договорами. Для окремих суб’єктів 

підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням 

іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку 

пріоритетних галузях економіки, соціальної сфери та територій може встановлюватися 

пільговий режим. 

Виходячи з аналізу вищезазначених нормативно-правових актів, можна 

виокремити наступні ознаки підприємств з іноземними інвестиціями: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102850.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102850.html


63 

 

1) наявність статутного капіталу, частка у якому іноземних інвестицій перевищує 
10%; 

2) створення та здійснення діяльності відповідно до вимог Господарського 
кодексу України та іншого законодавства України; 

3) національний режим діяльності; 
4) це спільне підприємство, що функціонує за участю іноземного інвестора. 
Однією з відмінних ознак підприємства з іноземними інвестиціями є наявність у 

статутному капіталі іноземних інвестицій більше 10%. 

Виходячи з редакції ст. 1 Закону України «Про режим іноземного інвестування», 

підприємство ототожнюється з організацією, але Господарський кодекс України чітко 

виокремлює поняття підприємства, установи, організації. Також у підприємствах з 

іноземними інвестиціями є обов’язковою наявність статутного капіталу, як і у інших 

підприємств. Тому положення ст. 1 Закону України «Про режим іноземного 

інвестування» в частині застереження про можливість наявності статутного капіталу не 

відповідають ч. 1 ст.116 Господарського кодексу України. Підприємство завжди має 

статутний капітал, тому є помилковим застереження «за його наявності» (ст.116 

Господарського кодексу України.). Такий висновок підтверджується і аналізом 

інвестиційного законодавства інших країн. Так, у ст. 2 Закону Російської Федерації 

«Про іноземні інвестиції» передбачено, що пряма іноземна інвестиція здійснюється 

шляхом придбання іноземним інвестором не менш ніж 10 відсотків частки, часток 

(внеску) у статутному (складеному) капіталі комерційної організації, створеної або 

знову створюваної на території Російської Федерації у формі господарського 

товариства або товариства відповідно до цивільного законодавства Російської 

Федерації [3]. 

З правової точки зору є вдалим визначення підприємства з іноземними 

інвестиціями в Інвестиційному кодексі Республіки Білорусь. Комерційними 

організаціями з іноземними інвестиціями є юридичні особи, у статутному фонді яких 

іноземні інвестиції складають обсяг, еквівалентний не менше ніж 20 000 доларів США, 

і які переслідують одержання прибутку як основної мети своєї діяльності та (або) 

розподіляють отриману прибуток між учасниками [4]. 

Проведений аналіз вказує на доцільність узгодження положень Закону України 

«Про режим іноземного інвестування» та Господарського кодексу України. 

Щодо віднесення підприємств з іноземними інвестиціями до спільних 

підприємств слід зазначити помилковість окремих наукових поглядів. Аналіз наукової 

літератури вказує, на помилковість ототожнення підприємства з іноземними 

інвестиціями та спільних підприємств. Зокрема, Г.І. Сосновська вказує, що спільне 

підприємство з іноземними інвестиціями — це підприємство (організація) будь-якої 

організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна 

інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не менше 10 

відсотків [5, с. 197]. 

І. Олександренко розглядає спільне підприємство як підприємство, частину 

статутного капіталу якого становить іноземний капітал [6, с. 169]. 

О.Л. Лукаш зазначає, що зміст поняття «спільне підприємство» в законодавстві 

України зазнав змін і на сьогодні спільними визначаються лише ті підприємства, які 

засновані за участю іноземних суб’єктів. У свою чергу спільні підприємства 

поділяються на підприємства з іноземними інвестиціями і власне спільні підприємства 

[7]. 

Правовою підставою для такого ототожнення виступила ст. 1 Закону України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність», відповідно до якої спільні підприємства – 

підприємства, які базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності 
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України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на 

спільному розподілі результатів та ризиків [8]. Але згідно з Державним класифікатором 

«Класифікація організаційно-правових форм господарювання», затвердженим наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

від 28 травня 2004 р. №97 не передбачається створення та державна реєстрація нових 

підприємств з організаційно-правовою формою «спільне підприємство» [9]. 

Однією з ознак підприємства з іноземними інвестиціями є національний режим 

діяльності. Але у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стимулювання 

інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 

робочих місць» потребує виокремлення такий вид підприємства з іноземними 

інвестиціями як підприємства у пріоритетних галузях економіки. Законом надано 

пільги як для національних, так і іноземних інвесторів, але Законом України «Про 

режим іноземного інвестування» не передбачено такий вид підприємств. Закон України 

«Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з 

метою створення нових робочих місць» щодо діяльності підприємства з іноземними 

інвестиціями є актом загальної дії, спеціальними є положення Закону України «Про 

режим іноземного інвестування». Іноземним інвесторам надають пільги та гарантії саме 

на підставі Закону України «Про режим іноземного інвестування» (ст. 1 Закону 

України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки з метою створення нових робочих місць»). Тому представляється доцільним 

виокремити у Законі України «Про режим іноземного інвестування» такий вид 

підприємства з іноземними інвестиціями, а саме додати у ч. 1 ст.7 « підприємства, 

зокрема підприємства з іноземними інвестиціями…» та ст. 20 «особливості 

оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями, які здійснюють діяльність у 

пріоритетних галузях економіки визначається Податковим кодексом України» [10].  

Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 

галузях економіки з метою створення нових робочих місць» пріоритетними галузями 

економіки називає такі галузі, які спрямовані на забезпечення потреб суспільства у 

високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, 

високоякісних послугах, які реалізують державну політику щодо розвитку виробничого 

та експортного потенціалу, створення нових робочих місць. Ч. 2  цієї статті встановлює, 

що перелік пріоритетних галузей економіки визначається Кабінетом Міністрів України. 

На теперішній час такий перелік не закріплено. Тому залишається неврегульованим 

питання щодо визначення підприємств з іноземними інвестиціями, які працюють у 

пріоритетних галузях економіки, а отже мають право отримувати певні пільги.  

У науковій літературі неодноразово зверталася увага на декларативність багатьох 

положень Закону України «Про режим іноземного інвестування». Зокрема О.І. Белова, 

вказує, що недоліком Закону України «Про режим іноземного інвестування» є 

перехрещення двох підходів до формування правової бази. Більшість статей цього 

Закону містять формулювання «згідно з чинним законодавством» без конкретних 

посилань. У зазначеному Законі відсутні будь-які конкретні положення щодо 

найважливіших об'єктів регулювання, пріоритетних галузей економіки, соціальної 

сфери й територій, що заплутує розв'язання проблем пільгового режиму інвестування, а 

також положення про кваліфікаційний мінімум іноземної інвестиції, які, на її погляд, 

були б необхідні для системи іноземного інвестування [11, с. 75].  

Аналіз законодавства та господарської практики дозволяє виокремити наступні 

галузі економіки, які можна віднести до пріоритетних: 

1) агропромисловий комплекс ( Закон України « Про державну підтримку 

сільського господарства України від 24 червня 2004 р.) [12]. 



65 

 

2)  поводження з відходами (Закон України «Про відходи» «Основними 

принципами державної політики у сфері поводження з відходами є 

пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров'я 

людини  від  негативного впливу відходів» та інші) [13]. 

3)  комунальні та житлові послуги (Закон України «Про теплопостачання») [14] 

4) рекреаційна діяльність (Закон України «Про туризм», зокрема ст. 6 «Держава 
проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та 

культури і створює умови для туристичної діяльності».) [15]. 

Виходячи з вищевикладеного, представляється доцільним привести у 

відповідність з положеннями Господарського кодексу України визначення 

підприємства з іноземними інвестиціями, що міститься у Законі України «Про режим 

іноземного інвестування». З метою покращення інвестиційного клімату та залучення 

іноземних інвестицій у пріоритетні галузі економіки представляється доцільним 

виділити як самостійний вид підприємства з іноземними інвестиціями у пріоритетних 

галузях економіки. До пріоритетних галузей економіки можна віднести 

агропромисловий комплекс, поводження з відходами, комунальні та житлові послуг, 

рекреаційну діяльність. 

У подальших наукових дослідження представляється доцільним розглянути 

питання механізму надання пільг для підприємств з іноземними інвестиціями у 

пріоритетних галузях економіки. 
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ЩОДО ВВЕДЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В УКРАЇНІ 
 

К. О. Красюк, О. Б. Максименко 

 

Резюме. У даній статті досліджено перспективи введення кримінальних проступків у 

законодавство України. Проаналізовано правову регламентацію та історію цього виду кримінальних 

правопорушень. Визначено які склади злочинів пропонується декриміналізувати та визнати 

кримінальними проступками. 

Ключові слова: кримінальний проступок, злочин, правопорушення, рівень суспільної небезпеки, 

правовий акт. 

 

Норми, щодо інституту кримінальних проступків, було введено новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України. Проте цей нормативно-правовий акт 

закріпив лише загальні положення щодо проступків, порядку їх розслідування. Він 

також містить посилання на закон України про кримінальні проступки, який на 

сьогодні не прийнятий. Тому на практиці виникає питання щодо того, які 

правопорушення вважати проступками та щодо яких правопорушень застосовувати 

спрощену процедуру розслідування. 

Законодавчими актами вже вказано на необхідність прийняття закону або іншого 

нормативно-правового акту про кримінальні проступки, проте в науці продовжують 

точитися жваві дискусії.  

Велика кількість вчених (такі, як О.А. Банчук, В.К. Грищук, І.П. Голосніченко, 

Н.О. Гуторова, О.О. Кашкаров, І.Б. Коліушко, О.Д. Кос, В.Г. Лукашевич, В.Т. 

Маляренко, Л.Г. Матвєєва, В.О. Навроцький, М.І. Хавронюк, П.Л. Фріс тощо) 

займається дослідженнями доцільності виокремлення категорії кримінальних 

проступків та детально розробляє пропозиції щодо переліку таких діянь, їх караності, 

законодавчого закріплення тощо. Проте комплексного аналізу правових основ введення 

кримінальних проступків ще не було зроблено. 

На підставі вищевикладеного, дослідження даного питання є актуальним. Метою 

дослідження є аналіз історії кримінальних проступків та їх правової регламентації. 

Якщо звернутися до історії становлення інституту кримінального проступку, то 

поділ кримінально караних діянь на злочини та проступки був відомий законодавству 

Російської імперії ще з часу прийняття у 1845 р. Уложення про покарання кримінальні 

та виправні. Відповідно до нього кримінально карані діяння поділялися на злочини та 

кримінальні проступки, до яких відносились протиправні зазіхання на власність, 

особисту безпеку, честь та гідність особи тощо [1, с. 236].  

У статті 4 Уложення 1845 року дається поняття правопорушення: «Злочином або 

проступком визнається як саме протизаконне діяння, так і невиконання того, що під 

страхом покарання кримінального або виправного законом наказано» [2, с. 23]. 

Розмежування злочинів і проступків проводилося по об'єкту посягання, хоча і не дуже 

чітко. Однак такий критерій розмежування був передбачений вперше. У попередньому 

нормативно-правовому акті – Зводі законів поділ здійснювався залежало від тяжкості 

покарання. 

За проступки призначалося лише виправне покарання. Виділення кримінальних 

проступків в окремий вид кримінально караних діянь було збережене також у 

Кримінальних уложеннях 1885 та 1903 років. Так, за Кримінальним уложенням 1903 

року кримінально крані діяння поділялися на тяжкі злочини, злочини та проступки. 

Проступками вважалися діяння, які каралися арештом або грошовим штрафом [3].  
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Що стосується кримінального законодавства за часів радянської доби, то ні        

КК України, ні КК інших радянських республік не пішли шляхом виділення 

кримінальних проступків як самостійного інституту кримінального права [4, с. 104]. 

На рівні теоретичних розробок радянської доби судження щодо можливого 

відновлення інституту кримінального проступку в законодавстві країн колишнього 

СРСР були висловлені на початку 60-х років минулого століття. Думка щодо 

доцільності виділення злочинів незначної тяжкості у категорію антигромадських 

проступків була висловлена, зокрема, А. Піонтковським та М. Шаргородським, які 

вбачили специфіку таких діянь в альтернативній відповідальності: або кримінальне 

покарання, або заходи громадського впливу [5, с. 6]. У подальшому в науковій 

літературі замість терміна «антигромадський» стало вживатися поняття «кримінальний 

проступок», що, на думку прихильників цього інституту, точніше відображає 

специфіку злочинів, за які замість кримінального покарання могли б бути застосовані 

заходи громадського впливу
 
[7, с. 49]. Однак не всі науковці колишнього СРСР 

підтримали ідею виділення інституту кримінального проступку в системі радянського 

права. Наводилися достатньо вагомі заперечення проти такого рішення, що 

ґрунтувалися, передусім, на визначенні юридичної природи цих правопорушень
 
[8,      

с. 106]. Згодом, за умов посилення репресивної функції кримінального права СРСР та 

його республік, питання встановлення відповідальності за кримінальні проступки 

втратило свою актуальність [4, с. 104]. 

Таким чином, законодавство вже передбачало такий вид правопорушень як 

кримінальні проступки. Проте стан суспільного життя, політика держави та її шляхи 

боротьби із злочинністю на певних етапах розвитку права не дав змогу зберегти 

вказаний інститут до наших часів. 

В умовах сучасного реформування соціально-політичної системи України 

питання юридичної відповідальності за діяння, що не становлять значної суспільної 

небезпечності, з позицій подальшої демократизації українського суспільства, 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина, сутнісного розвитку місцевого 

самоврядування, становлення громадянського суспільства, гуманізації кримінально-

правової політики, реформування органів кримінальної юстиції потребують нового 

вирішення [4, с. 105].  

На офіційному рівні питання про запровадження у законодавство України 

кримінального проступку вперше було поставлено в проекті Концепції реформування 

кримінальної юстиції, яка була передана на розгляд Президента України 10 грудня 2007 

року Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства 

права. Концепція була ухвалена рішенням Ради національної безпеки та оборони 

України та затверджена Указом Президента України «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 р. «Про хід реформування системи 

кримінальної юстиції та правоохоронних органів» від 08.04.2008 р. № 311 [9]. 

Згідно з цією Концепцією до категорії кримінальних проступків мають бути 

віднесені:  

окремі діяння, які за чинним КК України вважаються злочинами невеликої 

тяжкості й відповідно до політики гуманізації кримінального закону будуть визнані 

законодавцем такими, що не мають значного ступеня суспільної небезпеки;  

передбачені чинним КпАП діяння, які мають судову юрисдикцію і не є 

управлінськими (адміністративними) за своєю суттю (дрібне хуліганство тощо).  

Кримінальні проступки мають бути об'єднані в новий Кодекс України про 

кримінальні проступки. За їх вчинення можуть бути передбачені стягнення у виді 

короткострокового позбавлення волі, штрафу у певному обмеженому розмірі, 

позбавлення спеціальних прав, залучення до обов'язкових робіт тощо, а також 
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застосовуватись спеціальна конфіскація. Вчинення кримінальних проступків не матиме 

таких правових наслідків, як судимість. 

На кримінальні проступки поширюватиметься юрисдикція суду, який розглядає 

кримінальні справи у першій інстанції. Зі створенням мирових судів справи про 

вчинення кримінальних проступків мають бути передані на їх розгляд. 

У Концепції також прямо вказано, що головним завданням розмежування 

злочинів і кримінальних проступків є забезпечення:  

подальшої гуманізації кримінального законодавства; 

спрощеної процедури притягнення до юридичної відповідальності осіб, які 

вчинили кримінальні проступки; 

оптимізації діяльності органів кримінальної юстиції щодо виявлення, 

розслідування та судового розгляду кримінальних справ. 

Так, у справах про кримінальні проступки було запропоновано: проводити лише 

дізнання, яке віднести до компетенції певних державних органів відповідно до мети, 

цілей та завдань кримінального переслідування у цій категорії справ; за згодою 

прокурора орган дізнання має передавати справи до суду, де самостійно підтримувати 

обвинувачення; якщо вина особи доведена і особа, за умови забезпечення її захисту 

адвокатом, визнає свою вину та не заперечуватиме проти покарання, то можливим є 

постановлення суддею рішення про покарання без проведення судового засідання [10, 

с. 123]. 

Результатом обговорення даної концепції стала поява проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження інституту 

кримінальних проступків» від 28 лютого 2012 року.  

Важливим поштовхом для запровадження кримінальних проступків стало 

прийняття 13 квітня 2012 року Кримінального процесуального кодексу України. В 

ньому зазначені особливості досудового розслідування кримінальних проступків, а 

також спрощене провадження у суді першої інстанції щодо них. Необхідно також 

звернути увагу на п. 7 ч. 1 ст. 3 цього Кодексу, в якому вказано, що закон України про 

кримінальну відповідальність – це законодавчі акти України, які встановлюють 

кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України та закон України про 

кримінальні проступки). Таке формулювання вказує на необхідність впровадження 

кримінальних проступків вже найближчим часом. 

Необхідність прийняття законодавчого акту, який би регулював кримінальні 

проступки підкреслює і Президент України. Так, 30 травня 2012 року ним була 

утворена робоча група з питань реформування законодавства про адміністративні 

правопорушення та запровадження інституту кримінальних проступків. Пошук, у тому 

числі членами робочої групи, шляхів вирішення питання щодо встановлення 

відповідальності за кримінальні проступки супроводжується жвавим його 

обговоренням [4, с. 105]. 

Наслідком такого обговорення стала поява ще одного проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту 

кримінальних проступків» від 6 вересня 2012 року. 

Відповідно до змін до Особливої частини КК України кримінальними 

проступками запропоновано визнати такі діяння (усього близько 70 складів), що наразі 

визнаються злочинами (без обтяжуючих обставин) або адміністративними проступками 

[10, с. 123–125]: 

проти особистих прав і свобод людини і громадянина: ухилення від сплати 

аліментів на утримання дітей або коштів на утримання непрацездатних батьків; 

вчинення насильства в сім’ї; зловживання опікунськими правами; розголошення 

таємниці усиновлення (удочеріння); незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння); 
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грубе порушення законодавства про працю; порушення авторського права і суміжних 

прав; порушення права на безоплатну медичну допомогу; 

проти власності: дрібне викрадення чужого майна; незаконне привласнення 

особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї; 

у сфері господарської діяльності: порушення правил митного контролю; 

порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання 

фінансових послуг; зайняття забороненими видами господарської діяльності; 

незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування; незаконне виготовлення, 

зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів; ухилення від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); ухилення від сплати страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; порушення порядку здійснення 

операцій з металобрухтом; незаконне зберігання марок акцизного збору; незаконні дії у 

разі банкрутства; шахрайство з фінансовими ресурсами; розміщення цінних паперів без 

реєстрації їх випуску; підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску 

цінних паперів; порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 

обман покупців та замовників; фальсифікація засобів вимірювання; випуск або 

реалізація недоброякісної продукції; незаконне використання знака для товарів і 

послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару; 

незаконне використання інсайдерської інформації; приховування інформації про 

діяльність емітента; незаконні дії щодо приватизаційних паперів; порушення порядку 

випуску і розповсюдження друкованих видань; 

проти довкілля: порушення правил поводження з об’єктами тваринного або 

рослинного світу; 

проти громадської безпеки: незаконне поводження зі спеціальними засобами 

самооборони; 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту: неповідомлення капітаном назви 

свого судна при зіткненні суден; керування транспортними засобами (суднами) 

особами, які перебувають у стані сп’яніння; перевищення водіями транспортних 

засобів встановлених обмежень швидкості руху та порушення деяких інших правил 

дорожнього руху; порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення 

дорожнього руху; 

проти громадського порядку: групове порушення громадського порядку; дрібне 

хуліганство; поширення неправдивих чуток; використання засобів зв’язку з метою 

порушення громадського порядку; розпивання спиртних напоїв у громадських місцях; 

жорстоке поводження з тваринами; 

проти здоров'я населення: спонукання неповнолітніх до застосування допінгу; 

доведення неповнолітнього до стану сп’яніння; 

у сфері охорони державної таємниці, недоторканності кордонів, забезпечення 

призову і мобілізації: порушення законодавства про державну таємницю; незаконне 

перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України; ухилення від 

призову на строкову військову службу; ухилення від військового обліку або 

спеціальних зборів; 

проти авторитету органів державної влади: незаконне придбання або зберігання 

спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; 

у сфері використання комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж 

та у сфері інформації: незаконний доступ до інформації в інформаційних системах; 

порушення правил експлуатації комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних 

мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації; 

у сфері службової діяльності: незаконне одержання благ; підкуп; незаконне 

сприяння фізичним або юридичним особам тощо; 
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проти правосуддя: прояв неповаги до суду; перешкоджання з’явленню до суду 

присяжного, народного засідателя; розголошення відомостей про заходи безпеки щодо 

особи, взятої під захист; залишення без розгляду окремої ухвали суду; порушення пра-

вил адміністративного нагляду. 

Таким чином, інститут кримінальних проступків вже був у кримінальному 

законодавстві українських земель. В наш час склалася ситуація, яка вказує на 

необхідність його повернення. Аналіз нормативної бази свідчить, що є негайна потреба 

прийняття або змін до чинного КК, або окремого закону «Про кримінальні проступки». 

Проте слід зазначити, що єдності поглядів науковців на цю проблему не існує, є такі що 

позитивно ставляться до розроблення, прийняття та введення у дію законодавства про 

кримінальні проступки, але є і такі які вважають, що чинна модель законодавства 

України про кримінальну відповідальність є вдалою і такого роду змін взагалі не 

потребує. Наявність такої жвавої дискусії у науці затягує прийняття єдиного 

нормативно-правового акту. 
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РОСІЙСЬКІЙ ВЕКТОР У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ У 1994 – 2010 РР. 
 

К. І. Мєлєкєсцев, І. М. Єсіп 

 

Резюме. У статті виділені та проаналізовані фактори, які впливали на тенденції зовнішньої 

політики України у відносинах з Російською Федерацією у 1994 – 2010 рр., зв'язок цих факторів з 

пострадянською спадщиною двох країн та хронологічні періоди їх превалювання в українсько-

російських відносинах 

Ключові слова: українсько-російські відносини, стратегічне партнерство 

 

Співіснування України та Російської Федерації як окремих, рівноправних, 

незалежних партнерів відрізняється від усього історичного досвіду українсько-

російських відносин, і тому є як новим для керівництва держав, так і не до кінця 
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систематизованим та вивченим дослідниками, чим підтверджується актуальність теми. 

Сам факт новизни існування України як окремої незалежної політії суттєво впливає на 

напрями зовнішньої політики Росії та визначає необхідність пошуків нової моделі 

відносин між політіями, що розглядуються. 

Мета роботи – проаналізувати стан та зміни у відносинах між Україною та 

Російською Федерацією протягом 1994 – 2010 рр. і визначити основні тенденції їх 

становлення та існування на основі всіх доступних джерел. 

Структуроутворюючими принципами роботи є використання методів 

узагальнення, історичного аналізу, методів емпіричних досліджень – аналіз документів, 

використання історико-порівняльного, проблемно-хронологічного та системного 

методів. 

На сьогоднішній день фундаментальних історичних праць, які б висвітлювали всі 

аспекти становленні і розвитку україно-російських відносин немає, незважаючи на вже 

більш ніж двадцятирічний досвід співіснування двох держав. Однак існує велика 

кількість фактичного матеріалу – офіційних документів. Серед них: закони; угоди; 

заяви офіційних представників держави; декларації. 

Окремі групи складають передвиборні програми кандидатів у Президенти 

України, матеріали періодичної преси, записи парламентських слухань. 

За словами першого Президента України Л. Кравчука, політика України 

розвивалася з огляду на пріоритетність співпраці з Російською Федерацією: «Не геть 

від Москви, а поряд із Москвою» [1]. Він називав Росію головним економічним 

партнером України, на чому наголошуватимуть і наступні Президенти України: Л. 

Кучма, В. Ющенко, В. Янукович.  

З огляду на існуючі джерела, ми можемо виділити основні аспекти українсько-

російських відносин розглядуваного періоду: 

1. «Поділ спадщини» СРСР – основне питання періоду 1994 – 1997 рр., 

найважливішою частиною якого був розділ Чорноморського флоту. 9 червня 1995 р. 

була підписана «Угода про роздільне базування російського Чорноморського флоту 

Росії і Військово-морських сил України», за якою Україні передається 18,3%, а Росії – 

81,7% кораблів та суден Чорноморського флоту; кожний  «офіцер,  мічман та 

прапорщик Чорноморського флоту  має право на вільне визначення своєї подальшої 

служби» [2]. Б. Єльцин майстерно переніс вістря кримської проблеми, все ще 

актуальної для російської політики на той момент, на питання про Чорноморський 

флот, затягуючи переговори (до 1995 р., не враховуючи договору 1999 р.), щоб мати 

привід для втручання у кримські справи на законних підставах, адже існування флоту 

було пов'язане з кримською інфраструктурою. При цьому затягуванні переговорів з 

боку російської сторони, українську сторону вже у 1996 р. звинувачували у ігноруванні 

«об’єктивної необхідності» переговорів щодо «російського статусу» м. Севастополя з 

Російською Федерацією [3]. За «Угодою між Україною і Російською Федерацією про 

подальший розвиток міждержавних відносин» Україні за її кордоном у власність 

передавалась частина майна колишнього СРСР шляхом виділення окремих будинків 

для  розміщення дипломатичних представництв. З цією метою створили  спільну  

комісію  МЗС  України  і   Російської Федерації [4]. Здебільшого закінчується з 

підписанням «Великого договору» 1997 р.. 

2. Питання стратегічного партнерства – становлення його відбувалося у 1995 – 

1997 р., з «перемінним успіхом». Так, у 1995 р. МЗС України аналізується 

«Стратегічний курс Російської Федерації з державами-учасницями Співдружності 

Незалежних Держав» який Президент Росії Борис Єльцин затвердив своїм указом 14 

вересня 1995 р.. Міністерство робить висновок: «У відносинах з державами-

учасницями СНД Росія не має наміру будувати свої відносини у відповідності з 
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нормами міжнародного права, тобто на основі поважання їх територіальної цілісності, 

суверенітету, невтручання у внутрішні справи одне одного», з таким аналізом 

погоджується Президент України [5]. Але вирішальним документом, що закінчив 

становлення та задав тон для подальшого розвитку відносин вільних України та 

Російської Федерації, був «Великій договір», підписаний 31 травня 1997 р, офіційно 

відомий як «Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і 

Російською Федерацією». Держави зобов'язувалися будувати «свої  відносини на 

взаємній повазі та довірі, стратегічному партнерстві та співробітництві»; погодилися на 

регулярні зустрічі на вищому рівні. Підтверджувалися наміри України щодо 

нейтралітету у блоковій політиці: «Кожна з Високих Договірних Сторін… і 

зобов'язується не укладати з третіми країнами  будь-яких  договорів,  спрямованих  

проти іншої Сторони» [6]. 

Подальше керівництво країн наголошуватиме на обов’язковому продовженні 

цього аспекту відносин: В. Ющенко на сесії ПАРЄ у Страсбурзі у 2005 р. [7]; Д. 

Медведєв в ході церемоній продовження «Великого договору» у 2008 р. [8]; В. 

Янукович у своїй передвиборчий програмі «УКРАЇНА – ДЛЯ ЛЮДЕЙ!» 2009 р., де 

проголосив намір відновити «дружні та взаємовигідні відносини з Російською 

Федерацією» [9]. 

3. «Газове питання» – існувало і в період президентування Л. Кучми, але особливо 

загострилося з 2006 р., коли 4 січня 2006 р. було підписано угоду, за якою 

закінчувалася практика бартерної торгівлі (транзит за газ) і в результаті якого купівля 

газу Україною та плата за його транзит через українську територію стали розглядатися 

окремо; Щодо ціни, то вона стала тимчасово складати $95 за 1000 м³, завдяки 

змішанню російського газу за $230 і туркменського за $44 [10]. До 2007 р. залишався в 

силі «Договір між Україною та Російською Федерацією про економічне 

співробітництво на 1998 – 2007 роки».   

Згідно з «Харківським пактом» президентів В. Януковича та Д. Медвєдєва 

продовжувався на двадцять п'ять років термін перебування ЧФ Російської Федерації «з 

28 травня 2017 року з  наступним  автоматичним  подовженням  на  наступні   

п'ятирічні періоди,  якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про 

припинення їх дії не пізніше,  ніж за один рік  до  завершення терміну дії» [11]. Оплата 

за перебування флоту – щорічні платежі у 100 мільйонів доларів США на рік, 

починаючи з 2017 р., а також з додаткових коштів, отриманих за рахунок зниження 

ціни в розмірі до 100 доларів США від встановленої чинним контрактом між НАК 

«Нафтогаз» України і ВАТ «Газпром», на кожну тисячу кубометрів газу, що 

поставляється в Україну. 

4. Питання демаркації кордонів – було найгострішим у період президентування Л. 

Кучми (конфлікт за острів Тузла 2003 р.), але його вирішення наступило лише 17 

травня 2010 р., коли була підписана «Угода між Україною і Російською Федерацією 

про демаркацію українсько-російського державного кордону», що замінювала «Договір 

між Україною і Російською Федерацією про  українсько-російський державний 

кордон» від 28 січня 2003 р.; 8 липня Верховна Рада України ратифікувала цю угоду. В. 

Янукович також підписав закон «Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською 

Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону», про що 

повідомила прес-служба президента 22 липня [12]. Однак не було проведено делімітації 

морської ділянки кордону.  

5. Культурний аспект та питання «спільної національної пам’яті» – йдуть 

паралельно з проблемами економічних відносин України та Росії в період 

президентування В. Ющенка. Хоча політика України щодо «перегляду історії», 

стосунків з РПЦ, мовним питанням, питанням вступу до НАТО змінюється незначно та 
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зміни зазвичай лише декларуються; керівництво Російської Федерації починає активно 

критикувати політичні наміри фракції В. Ющенка в цих питаннях та вимагання їх змін, 

при економічному давленні на Україну в умовах світової економічної кризи, що 

викликає українську реакцію зі звинуваченням РФ у втручанні у внутрішні справи 

України.  

Ця проблема загострюється в момент визнання існування кризи головами держав. 

11 серпня 2009 р. було опубліковано контроверсійне звернення Президента Росії 

Дмитра Медвєдєва до Президента України Віктора Ющенка. Д. Медвєдєв висловив 

«глибоку заклопотаність нинішнім, без перебільшення, кризовим станом російсько-

українських відносин». Повторюючи «неофіційні» оцінки російських ЗМІ, Д. Медвєдєв 

піддав критиці «перегляд спільної історії, героїзацію нацистських посібників, 

звеличення ролі радикал-націоналістів, нав'язування міжнародному співтовариству 

націоналістично забарвлених трактувань масового голоду в СРСР 1932 – 1933 років як 

«геноциду українського народу».» [13]. 

У своєму зверненні до Президента Росії В. Ющенко відкинув звинувачення, 

посилаючись на закони України, але погодився з тим, що «є серйозні проблеми, проте 

дивно, коли Ви повністю виключаєте відповідальність за це з боку Росії» [14]. 

6. Питання безпеки та мирного врегулювання – претендуючи на лідерські позиції 

у Східній Європі, українська та російська держави як знаходили порозуміння у 

вирішенні питань мирного врегулювання в регіоні, так і знаходилися у стані 

дипломатичних конфліктів.  

У серпні 2008 р. загострилися відносини в Південній Осетії – зоні присутності 

російських миротворців. Введення грузинських військ на цю територію і обстріл міста 

Цхінвалі, Д. Медведєв назвав актом агресії проти миротворців і мирних жителів. 9 

серпня до Південної Осетії ввійшли російські війська. При цьому Україна не зупинила 

продаж зброї у Грузію, в той же час зберігаючи нейтралітет та не визнаючи 

суверенітету підтриманих Росією сепаратистських республік на території Грузії. В. 

Ющенко висловив підтримку Грузії в мас-медіа, а російський президент попросив «не 

вказувати», як поводитися ЧФ РФ у відповідь на українське заперечення повертатися 

до Севастополю кораблям, що брали участь у конфлікті з Грузією [15], при цьому не 

приділяючи уваги попередньому застереженню кораблям ЧФ РФ щодо участі в 

конфлікті [16]. 

17 травня 2010 р. було підписано три спільних заяви Президентів України та 

Російської Федерації з питань Європейської безпеки, безпеки в Чорноморському регіоні 

та придністровського врегулювання. В останньому визначався новий статус участі 

держав у подоланні придністровської проблеми. Оголошувався намір відновити  роботу 

«Постійної наради з політичних питань в рамках переговорного процесу з 

придністровського врегулювання» [17]. 

Можна помітити хронологічний зв'язок домінуючих питань та кризових моментів 

двосторонніх відносин в певний проміжок часу з періодами президентування певних 

Президентів України та характерними змінами у керівництві держави. Так, наприкінці 

1990-х рр., при проголошенні про намагання будувати україно-російські відносини на 

основі тісної співпраці та особливого партнерства, російське керівництво навіть 

висловлювало територіальні претензії. Однак, не дивлячись на кризові моменти, за 

часів президентування Л. Д. Кучми закінчилися переговори стосовно ряду 

принципових питань співіснування, конфлікти президентська влада намагалась 

«загасити» (якщо не до кінця вирішити) якомога швидше. За президентування В. 

Ющенка, не дивлячись на продовження стратегічного партнерства, загострюється та 

стає визначальним енергетичне питання, на вищому визнаються кризові моменти у 

відносинах, російське керівництво відкрито критикує внутрішню політику України. Не 
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варто однозначно розглядати договори В. Януковича 2010 – 2011  рр. (в тому числі 

Угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського 

флоту Російської Федерації на території України) як показники «поліпшення відносин». 

«Медовий місяць між Україною і Росією закінчився», – відзначив соціолог холдингу 

Research and Branding Group Євгеній Копатько в ході круглого столу в українському 

представництві РІА Новини. За його словами, намічається перехід від дружніх 

стосунків до стосунків прагматичних, коли Київ і Москва відстоюють, передусім, 

власні економічні інтереси [18].  

Таким чином, ми бачимо, що протягом усього періоду двосторонніх відносин 

незалежних України та Російської Федерації поставали проблеми, які мали тенденцію і 

до розвитку, і до гальмування процесів співпраці. В ідеалі, вся стратегія відносин 

України і Російської Федерації має базуватися на ряді принципів:  

— Уряди як України, так і Росії переслідують в першу чергу свої державні 

інтереси, впровадження яких в життя потребує пошуку компромісів. 

— Двосторонні відносини будуються на пошуках зіткнення цих інтересів. 

— У рамках стратегічного партнерства держави враховують економічні інтереси 

обох сторін.  

— Проблеми методично розв’язуються на рівні укладення нових угод чи 

продовження терміну дії старих. 

Всі аспекти відносин між двома державами змінюються в залежності від 

загальноєвропейської політичної ситуації, позиції відповідного керівництва держав та 

стану економіки країн. До кінця модель україно-російських відносин не визначена і 

змінюється з часом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) 

ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 
 

Є. В. Олефіренко, Н. О. Тімошенко 

 

Резюме. У даному дослідженні вивчені основні особливості об’єктивних ознак злочину, 

передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України. Встановлено основні ознаки процедури 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Ключові слова: легалізація, фінансова операція, майно, угода (правочин), предикатний злочин. 

 

На сучасному етапі розвитку для України, як для країни зі швидким розвитком 

відносин в сфері господарської діяльності, є актуальною проблема забезпечення  

правового регулювання протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів, одержаних 

злочинним шляхом. Великі промислові потужності та економічний потенціал сприяють 

зростанню кількості кримінальних правопорушень в сфері господарської діяльності, до 

яких і відноситься зазначений в ст. 209 Кримінального кодексу України делікт [1]. 

Проблеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

містять наукові праці таких вчених як Білоус В.Т., Попович В.М., Волобуєв А.Ф., 

Дудоров О.О., Салтевський М.В., Качка Т., Лисенко В.В., Андрушко П.П., 

Короткевич М.Є., Молчанова Т.В., Усатий Г.О., Некрасов В.А., Бажанов М., Беніцький 

А., Бондарева М., Волобуєв А., Зінченко І., Куровська Л., Мезенцева І., Синянський С., 

Соловйов А., Сташис В., Тацій В., Устінова Д., Файєр Д., Халілев Р., 

Чаричанський О.,Чернявський С., Якімов О. 

В ч. 1 ст. 3 Господарського кодексу України, з урахуванням положень зазначеного 

закону, закріплюється уніфіковане поняття господарської діяльності: «Під 

господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та 

реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, які 

мають цінову визначеність» [2]. 

Під час легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – 

легалізація), досягаються дві мети: злочинці отримують стабільно високий прибуток і 

втягують комерсантів у тіньову економіку [3, с. 141–142]. Тим більше, що легалізація є 

одним з каналів надходження грошових та інших матеріальних коштів, необхідних для  

функціонування  організованих  злочинних об’єднань [4, с. 104]. Як слушно вказує 

Т.Устінова, легалізація грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним 

шляхом, є засобом маскування, приховування вчинених раніше злочинів [5, с. 8–9]. 

http://www.radiosvoboda.org/
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Чинним  КК  України  легалізація  (відмивання)  доходів, одержаних злочинним 

шляхом, визначається як «вчинення фінансової операції чи укладення  угоди з коштами 

або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного 

протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також 

вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження 

таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, 

джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння 

або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення  суспільно  

небезпечного  протиправного  діяння,  що  передувало легалізації (відмиванню) 

доходів» [6, с. 565]. 

Використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення 

предикатного злочину, означає їх внесок, вкладення (інвестування) у фонди 

підприємств, установ чи організацій (їх філії), або їх кредитування. Крім того, можуть 

проводитися дії, пов’язані з передачею (вкладенням) цих коштів у легальну 

підприємницьку діяльність у  вигляді фінансування виробництва, купівлі обладнання 

для виробництва та інших потреб, виплати дивідендів, заробітної плати працівникам, 

придбання за ці кошти об’єктів приватизації тощо. 

При кваліфікації діянь за статтею 209 КК України обов’язково потрібно 

враховувати те, що всі дії, зазначені вище, є за своєю формою та змістом правомірними 

і визнаються злочинними в разі, якщо: 

а) предметом цих діянь є предмет злочину статті 209 КК України; 

б) ці діяння переслідують відповідну мету – надання правомірного вигляду 

володінню, користуванню або розпорядженню доходами, одержаними внаслідок 

вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передує легалізації 

(відмиванню) доходів, або дії, спрямовані на приховування джерел походження таких 

доходів (ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом»). 

Однак у тексті статті 209 КК України відсутня вказівка на наявність такої мети, 

що може призвести до правової неточності та неузгодженості, яких ретельно потрібно 

уникати в кримінальному праві. Зокрема, відсутність такої мети у особи може 

призвести до кваліфікації її дій як за статтею 198 КК України, так і за статтею 209 КК 

України, незважаючи навіть на чітке розмежування цих злочинів, яке передбачено в 

тексті ст. 198 КК України [7, с. 89]. 

Вказівка закону на винятково злочинний характер походження майна – предмета 

розглядуваного злочину – не означає, що застосування ст. 209 вимагає попереднього 

винесення обвинувального вироку за предикатний злочин. Достатньо усвідомлення 

винним того, що він вчинює дії з майном, здобутим злочинним шляхом. Конкретний 

злочинний спосіб, за допомогою якого здобуто таке майно, на кваліфікацію злочину за 

ст. 209 не впливає. Це можуть бути той чи інший злочин проти власності, контрабанда, 

шахрайство з фінансовими ресурсами, ухилення від сплати податків, вбивство з 

корисливих мотивів, незаконне полювання, незаконне використання товарного знака, 

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів тощо. При 

цьому використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, необхідно кваліфікувати за     

ст. 306. 

Майно потрібно вважати здобутим злочинним шляхом, якщо воно прямо або 

опосередковано отримано в результаті вчинення кримінально караного діяння. У 

зв'язку з цим до предмета коментованого злочину належить і те майно, яке отримане в 

обмін на здобуте злочинним шляхом або внаслідок його іншої реалізації (наприклад, 

товари, придбані на викрадеш гроші). 
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Об'єктивна сторона злочину може виражатись в одній з трьох форм: 1) вчинення 

фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутими 

завідомо злочинним шляхом; 2) використання зазначених коштів та іншого майна для 

здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності; 3) створення 

організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових 

коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом. 

До фінансових операцій належать передусім банківські операції, операції 

небанківських фінансових установ, операції, які реалізуються під час здійснення 

професійної діяльності на ринку цінних паперів. Поняття «інша угода» охоплює 

відмінні від фінансових операцій дії фізичних і юридичних осіб, спрямовані на 

встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків. Угоди можуть бути як 

односторонніми (наприклад, заповіт, довіреність), так і дво- або багатосторонніми. Це 

різноманітні договори – купівлі-продажу, позики, доручення, комісії, страхування, 

схову, перевезення, про сумісну діяльність тощо. Момент, з якого угода вважається 

вчиненою (укладеною), визначається цивільним законодавством залежно від того, до 

якого виду належить угода (є вона реальною чи консенсуальною), та інших моментів 

(наприклад, дотримання обов'язкової нотаріальної форми). За ст. 209 слід 

кваліфікувати, наприклад, такі дії, здійснювані з метою легалізації злочинних доходів: 

відкриття банківських рахунків, внесення коштів на такі рахунки або на рахунки інших 

підприємств, придбання рухомого і нерухомого майна, у т.ч. для наступного оплатного 

чи безоплатного відчуження цього майна; надання кредитів і позик; купівля акцій, 

векселів, облігацій та інших цінних паперів; інвестування та отримання доходів від 

інвестицій; укладання фіктивних договорів про надання кредитів або різноманітних 

послуг (наприклад, аудиторських, юридичних, маркетингових); операції, пов'язані із 

ввезенням, переказуванням і пересиланням на території України, в Україну та за її межі 

відповідного майна. Легалізацією слід визнавати також переміщення «брудних» коштів 

в офшорні зони, в яких відсутні: 1) юридичні норми, що зобов'язують фінансові 

установи зберігати інформацію про своїх клієнтів та здійснювані ними операції;            

2) законодавчі положення, які дають можливість владі отримати доступ до банківської 

інформації; 3) норми, відповідно до яких влада однієї країни може передавати іншій 

країні інформацію про особу та її фінансові операції. До використання у 

підприємництві коштів і майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, потрібно 

відносити внесення коштів як внеску у статутний фонд підприємства, створення 

фіктивних господарюючих суб'єктів або придбання підприємств-банкрутів, коли 

зазначені кошти та майно видаються за їх легальний прибуток, фінансування 

виробництва товарів, виплату дивідендів, заробітної плати найманим працівникам 

тощо. 

Поняття організованої групи міститься в ст. 28 КК України. Ознаки 

розглядуваного злочину містить створення в Україні або за її межами організованої 

групи саме для легалізації майна, здобутого завідомо злочинним шляхом. Під 

«легалізацією» слід розуміти дії, спрямовані на маскування джерела, природи 

походження та належності коштів і майна, одержаних в результаті вчинення злочинів, 

та на переведення їх з «кримінального» обігу у легальний сектор економіки. 

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення однієї з трьох альтернативних 

дій, зазначених у диспозиції ч. 1 ст. 209. При цьому достатньо здійснити одну операцію 

або угоду з відповідним майном. 

За ст. 209 має відповідати та особа, яка не брала участі як виконавець або 

співучасник у первинному (предикатному) злочині, внаслідок вчинення якого здобуто 

майно – предмет наступної легалізації. 
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Особа, яка вчинила предикатний злочин і наступні дії, що охоплюються поняттям 

легалізації, повинна нести відповідальність лише за вчинення первинного злочинного 

діяння, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК, без додаткового 

інкримінування їй ст. 209. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа, яка 

фактично використовує майно, здобуте злочинним шляхом, у формах, вказаних у ст. 

209, однак сумлінно помиляється щодо його походження, не несе відповідальність за 

цей злочин. Для кваліфікації дій за ст. 209 не вимагається точна обізнаність про 

характер та конкретні обставини вчинення предикатного злочину. Достатньо, щоб 

особа припускала, що майно здобуто злочинним шляхом. Не утворюють складу 

злочину, передбаченого ст. 209, дії щодо використання майна, здобутого злочинним 

шляхом, для продовження вчинення кримінальне караних діянь (наприклад, для 

продовження зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації), адже 

вони не спрямовані на надання легального вигляду такому майну. 

Кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 є вчинення його: 1) 

повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб. 

Вирішення проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом,  ускладнюється тим, що у відмиванні грошей, отриманих 

незаконним шляхом, беруть участь не лише наркодільці й невідомі банки у «бананових 

республіках», а й всесвітньо відомі банки розвинених країн, які стають інструментами 

легалізації «брудних коштів» для кримінальних кіл [8, 9]. 

Фахівець кафедри Національної юридичної академії України ім. Ярослава 

мудрого О. Чаричанський визначає поняття суспільно небезпечного діяння, що 

виражається у легалізації (відмиванні) доходів, як суспільно небезпечна дія з 

грошовими коштами або іншим майном, одержаними від вчинення певного злочину, 

що вчинюється у формах, передбачених законом, та полягає у наданні формально 

законного вигляду таким коштам та майну при їх використанні у сфері господарської 

діяльності [9, с. 6]. 

Науковець А. Беніцький  надає  таке  визначення  легалізації – вчинення угоди з 

майном, здобутим завідомо злочинним шляхом, або використання такого майна для 

здійснення господарської діяльності [10, с. 12]. 

Зокрема, І. Мезенцева вважає, що легалізація грошових коштів та іншого майна, 

здобутих злочинним шляхом, за ознаками об’єкта й об’єктивної сторони складу 

взаємозалежна зі злочинами, передбаченими статтями 396, 198, 306 КК України. 

Названі норми, на думку вченої, необхідно розмежовувати за принципом превалювання 

спеціальної норми над загальною, з огляду на розходження у предметі цих злочинів і 

спрямованості наміру винних при їх здійсненні [11, с. 16]. 

Вчений С. Чернявський розглядає легалізацію як спосіб приховування злочинів у 

сфері банківського кредитування (саме злочинам у вказаній сфері присвячено  

дослідження  вченого)  та  як  відповідний етап використання злочинних  результатів  у 

цій сфері (мається на увазі сфера банківського кредитування) [12, с. 49]. Він наводить  

таку  загальну  злочинну  схему  відмивання грошових  коштів:  підприємство-

організатор  створює два фіктивних дочірніх підприємства. На рахунок дочірнього 

підприємства №1 переводяться гроші, отримані злочинним шляхом. Згодом ці гроші 

конвертуються та переводяться за кордом в одну з банківських установ, а дочірнє 

підприємство №1 самоліквідується (наприклад, оголошує себе банкрутом). Далі ці 

гроші «перекачуються» за кордон кілька разів крізь банківські або небанківські 

структури, щоб остаточно заплутати сліди. Потім їх одержує певне зарубіжне 

підприємство №3, довірений партнер або дочірнє підприємство підприємства-

організатора начебто «під певний товар». Цей товар направляється дочірньому 
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підприємству №2, яке «перепродає» його підприємству-організатору, відтак – 

самоліквідується. Тепер підприємство-організатор реалізує товар на внутрішньому 

ринку, а «відмиті» гроші запускає в обіг [12, с. 50].  

Синянський визначає «легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом», як 

надання правомірного вигляду володінню, використанню або розпорядженню коштами 

чи іншим майном, придбаним свідомо незаконним шляхом [13, с. 7]. 

Такі вчені, як М.Бажанов, В.Тацій, В.Сташис, І.Зінченко розглядають легалізацію 

грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, з точки  зору  

кримінального  права.  На  думку  вчених, об’єктивна сторона злочину може 

виражатись у вчиненні фінансових операцій (операцій з руху капіталу, зарахування 

грошових коштів на рахунок підприємства, розосередження їх на внесках в різних 

банках, переведення  в іншу валюту,  придбання на злочинно здобуті  гроші цінних  

паперів,  переведення грошових коштів  за  кордон  фізичним або юридичним особам 

або на внески у банках з подальшим їх поверненням. Операції, за допомогою яких 

вчинюється легалізація, – це будь-які операції, наприклад, купівля-продаж, застава, 

оренда, міна, дарування; та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, у 

використанні зазначених коштів для здійснення підприємницької або іншої  

господарської  діяльності, а також у створенні організованих груп в Україні чи за її 

межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих 

завідомо злочинним шляхом [14, с. 183–184]. 

О. Якімов визначає легалізацію як дію, спрямовану на надання правомірного 

вигляду володінню, користуванню або розпорядженню майном (або правом на нього), 

придбаним у результаті вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину [15, с. 102].  

У сучасній юридичній літературі  не  існує  загальноприйнятого  визначення  

легалізації  (відмивання) грошових коштів або іншого майна, отриманих злочинним 

шляхом. Вчений також наголошує, що легалізація злочинних доходів  як  суспільно  

небезпечне  діяння  характеризується як об’єктивним, так і суб’єктивним зв’язком з 

протиправною поведінкою, у  результаті якої злочинці заробляють кошти, необхідні 

для продовження злочинної діяльності [16, с. 89–92]. 

На думку А.Соловйова існують обставини, які сприяють появі та 

розповсюдженню легалізації злочинних прибутків: 

1) поява  та  розвиток  прибуткових  (наприклад,  торгівля  донорськими  

органами)  і  надприбуткових  (наприклад,  торгівля  синтетичними  наркотиками)  

злочинів,  котрі  надають  прибутки,  які значно  переважають  як  витрати  на  саму  

злочинну  діяльність, так і потреби злочинних співтовариств та окремих злочинців;  

2) поява можливостей для легалізації злочинних прибутків у процесі інтенсивного 

розвитку приватної підприємницької ініціативи, з одночасним  бурхливим  розвитком  

злочинного  світу,  який  має потребу у фінансовій базі для легальної економіки, котра 

потрібна злочинцям для проникнення до владної еліти [17, с. 52]. 

Процес відмивання грошових коштів в Україні максимально спрощений і має такі 

причини:  

1) недосконале чинне законодавство дозволяє, наприклад, за допомогою 

приватизації переводити великі суми готівки в активи;  

2) змішування понять офшорної зони та офшорної країни;  

3) відсутність законодавчо закріпленого переліку офшорних зон;  

4) неможливість  здійснення  контролю  за  міжнародними трансакціями;  

5) можливість  відкриття  та  функціонування  в  Україні  анонімних валютних 

рахунків [18, с. 95–99]. 

Правознавець М.Корнієнко вказує, що у більшості випадків вчиненню легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, передують факти зловживання владою або 
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службовим становищем; привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем;  порушення  порядку  зайняття  господарською  

та банківською діяльністю; порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом; 

шахрайства з фінансовими ресурсами; порушення законодавства про бюджетну 

систему [19, с. 74–77]. Л. Куровська наводить дані опитування співробітників 

правоохоронних органів (прокуратури, митних органів, підрозділів по боротьбі з 

організованою злочинністю), які ведуть боротьбу з відмиванням прибутків, про те, які 

види діяльності, спрямовані на здобуття незаконних прибутків, які потребують 

легалізації, найбільш часто трапляються на практиці. Відповідно до  результатів  

вказаного  опитування,  найбільш  часто  на  практиці трапляються  такі  види  вказаної  

діяльності:  торгівля  наркотичними речовинами;  проституція;  незаконна фінансова  

діяльність; злочинні порушення банківського законодавства; злочинні порушення 

податкового законодавства та цивільно-правові порушення [20, с. 41]. 

Науковець Д. Файєр  виділяє  такі  особливості  злочинної  діяльності, пов’язаної з 

отриманням, розміщенням та легалізацією «тіньового» капіталу у банківській системі 

України:  

1) отримання надприбутків шляхом здійснення тіньового обміну валюти через 

пункти, котрі працювали по агентських угодах з комерційними банками (на думку 

вченого, саме цей механізм став одним з найбільш поширених  у різних  регіонах 

України – через недостатню ефективність контролю з боку комерційних банків за 

діяльністю таких пунктів обміну).  

Вчений  розглядає  механізм  вказаної  діяльності.  Так,  на  його думку, 

порушення валютного законодавства вчиняються переважно небанківськими пунктами, 

а посадові особи банків за певну винагороду  сприяють  вказаним  злочинам.  Агенти  

здійснювали  купівлю-продаж  іноземної  валюти  за  рахунок  та  від  імені  

уповноваженого банку, прибуток вони повинні були отримати не за відсутність таких 

операцій, а як винагороду за надання агентських послуг. Використання агентами 

уповноважених банків власних або тіньових готівкових коштів під час таких операцій є 

неправомірним, що є нічим іншим  як  «відмиванням»  коштів  для  забезпечення  

потреб  тіньового сектора економіки в іноземній або державній валюті [21, с. 123–124];  

2) використання  злочинцями  недоліків чинного  законодавства для «відмивання» 

«брудних» грошей та створення систем переводу валютних коштів за допомогою 

кореспондентських рахунків та рахунків фіктивних фірм на неконтрольовані державою 

рахунки в іноземних банках під прикриттям зовнішньоекономічної діяльності. 

Використання анонімних, а згодом і кодових валютних рахунків для переводу 

через різні схеми безготівкової гривні у долари США. Існування кодових валютних 

рахунків значно спростило такі операції, зробило їх безпечними і дало можливість 

налагодити фактично легальний канал відмивання доходів, отриманих злочинним 

шляхом. Це було обумовлено тим, що кодові рахунки могли відкриватися  на  

підставних  осіб,  а  також  введенням  додаткових  обмежень для доступу 

правоохоронних органів до таких рахунків та ідентифікації їх власників [21, с. 126–

127]. 

Р. Халілев та П. Макаров, досліджуючи питання, пов’язані з легалізацією  

(відмиванням)  грошей,  отриманих  від  наркобізнесу, вказують на такі особливості цієї 

діяльності: 

1) під час легалізації злочинці зазвичай використовують для цього фінансові 

установи (які часто представляють операції з відмивання грошей як законні), а не 

вивозять гроші з країни контрабандним шляхом або користуватися комерційними 

підприємствами;  
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2) з  метою  впливу  на  діяльність  фінансових  установ  злочинці вживають 

заходів щодо підкупу, примусу банківських службовців або самі вступають на роботу 

до вказаних установ;  

3) злочинці  використовують  способи  легалізації  незаконно  отриманих доходів:  

–  використання  корпорацій,  розташованих  у країнах, в яких уряди не мають 

доступу до фінансових документів.  

–  надання злочинцями, які легалізують незаконно отримані гроші, позик з боку їх 

власних іноземних підставних корпорацій.  

Вказані підставні корпорації (або як їх ще називають «фіктивні корпорації») 

нічим не володіють і не переслідують комерційних цілей, вони існують для введення в 

оману правоохоронні органи і виступають у ролі засобу або каналу здійснення операцій 

з доходами від злочинної діяльності [22, с. 133–134]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що склад злочину, передбачений ст. 209 

КК України, потребує більшої уваги з боку правоохоронних органів з огляду на те, що 

сучасний рівень зростання кількості суб’єктів ведення господарської діяльності в 

Україні сприяє розвитку тіньового сектору економіки в державі, наслідком чого є 

вищевказаний склад злочину. Наразі існує потреба в обміні досвідом з країнами, які, 

незважаючи на більш високий розвиток ринкових відносин, мають кращий рівень 

підготовки в запобіганні скоєнню легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом. 
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УДК 347.256 

ПРАВО СУПЕРФІЦІАРІЯ НА СПОРУДЖЕНУ БУДІВЛЮ 
 

О. О. Павленко, Л. В. Красицька  

 

Резюме. У статті досліджено права суперфіціарія на споруджену будівлю. Проаналізовано основні 

теоретичні підходи щодо права суб'єкта забудови на будівлю (споруду). На основі аналізу законодавства 

України та європейських країн визначено особливості правового регулювання права забудови земельної 

ділянки (суперфіцію). Обґрунтовано недоцільність надання права власності суперфіціарію на будівлю 

(споруду). Запропоновано зміни до ЦК України щодо прав суперфіціарія. 

Ключові слова: речові права, право забудови, суперфіцій, сервітут, земельна ділянка. 

 

Проблема правового регулювання користування земельною ділянкою з метою 

будівництва на сьогодні є як ніколи актуальною для вітчизняного правопорядку. 

Внаслідок високої ринкової вартості землі, а також обмеженості її кількості для 

багатьох осіб відсутня можливість придбання у власність земельної ділянки для 

будівництва. Одним із інститутів цивільного права, що спрямований на вирішення цієї 

проблеми, є право забудови земельної ділянки (суперфіцій). Право забудови було 

відомо як російському дореволюційному праву, виникнувши на підставі Закону "Про 

право забудови" від 23 червня 1912 р., так і радянському цивільному праву, 

проіснувавши з прийняття Цивільного кодексу УСРР від 16 грудня 1922 р. до 

прийняття Указу Президії Верховної Ради  УРСР  від 14 травня 1949 р. "Про внесення 

змін у законодавство Української РСР у зв'язку з виданням Указу Президії Верховної 

Ради СРСР від 26 серпня 1948 р. "Про право громадян на купівлю та будівництво 

індивідуальних житлових будинків". 

У сучасній Україні інститут права забудови був відновлений з прийняттям нового 

Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року (далі – ЦК України). Так, у ч. 4 ст. 

395 ЦК України встановлено, що право забудови земельної ділянки (суперфіцій) є 

речовим правом на чуже майно, а положення, що регулюють ці відносини закріплено у 

главі 34 ЦК України під назвою "Право користування чужою земельною ділянкою для 

забудови". Тобто для позначення цього права законодавець використовує 3 терміни, що 
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є синонімами: суперфіцій, право забудови земельної ділянки, право користування 

чужою земельною ділянкою для забудови. Відповідно до ч. 1 ст. 413 ЦК України 

власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для 

будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших 

споруд і будівель (суперфіцій). Право забудови може відчужуватися та успадковується 

(ч. 2 ст. 413 ЦК України ). Водночас, згідно з ч.ч. 2 і 3 ст. 415 ЦК України 

землекористувач має право власності на будівлі (споруди), споруджені на земельній 

ділянці, переданій йому для забудови. Особа, до якої перейшло право власності на 

будівлі (споруди), набуває право користування земельною ділянкою на тих же умовах і 

в тому ж обсязі, що й попередній власник будівлі (споруди). 

Проблемним і малодослідженим у вітчизняній цивілістиці залишається питання 

про природу права на будівлю, споруджену в силу права забудови земельної ділянки. 

При впровадженні принципу "єдності об'єкта нерухомості" розгляд даної проблеми є 

особливо важливим. 

Варто зазначити, що проблемами суперфіцію займалися такі вчені, як 

Л.Ю. Василевська [1], І.О. Ємелькіна [2, c. 176–201], М. Кон [3], А.В. Копилов [4, 

c. 129–155], В.О. Кутателадзе [5], Є.О. Суханов [6, с. 41–49], Д.М. Яценко [7] та інші. 

Однак, зважаючи на відсутність в українській правничій науці досліджень саме права 

суперфіціарія на будівлю, це питання потребує ретельного наукового аналізу. 

Метою статті є визначення прав суперфіціарія на споруджену будівлю за 

законодавством України та інших країн та особливостей правового регулювання права 

забудови земельної ділянки (суперфіцію) . 

У римському праві в силу принципу superficies solo cedit [8, с. 53] будівля, 

побудована на чужій земельній ділянці, була складовою частиною землі, вона не могла 

стати об'єктом самостійних прав і належала власнику земельної ділянки. Тобто будівлі, 

побудовані суперфіціарієм, надходили у власність землевласника. Суперфіціарій 

отримував лише володіння правом juris quasi possessio, і своїми відчуженнями він лише 

переносив право на чужу річ; власність саме як право він не міг переносити [9, c. 324–

325]. 

Натомість у пандектному праві було створено власні відмінні від римського права 

правила. Як стверджував Л.А. Кассо, в давньогерманському праві деякі види будівель 

визнавалися рухомими речами. Наприклад, за правом того часу будинок по 

відношенню до спадкоємців – рухома річ, а по відношенню до вотчинника – нерухома 

річ. Крім того, прусська практика йшла тим шляхом, що будинок, побудований на 

орендованій землі, хоча і вважався особливою власністю забудовника, але визнавався 

річчю рухомою, а з цього випливав для орендарів-забудовників ряд негативних 

наслідків у вигляді крайньої обмеженості кредиту і можливості заставляти будівлі як 

нерухомість, їм була недоступна позика з заставою, оскільки за ландрехтом така 

застава мала супроводжуватися передачею володіння, що не завжди було можливим 

[10, c. 5–10]. 

Як зазначав М. Кон, визначення природи права забудови залишалося предметом 

дискусії серед німецьких пандектистів протягом XVIII–XIX ст., внаслідок чого 

сформувалося 5 теорій: розділеної власності (geteiltes Eigentum); подібного до сервітуту 

права користування (Sachnutzungsrechte); права примусового виконання 

(Sachhaftungsrechte); співвласності (Miteigentum); особливої власності на споруду 

(Sondereigentum) [11, c. 9–15]. 

Найперше до визначення природи права забудови було застосовано поширену у 

феодальній Німеччині на той час теорію розділеної власності, за якої власність на 

землю і будівлю розподілялася між кількома особами на верховну власність – dominium 

directum і підпорядковану власність – dominium utile, причому верховна власність 



84 

 

визнавалася за сеньйором, що отримував ренту (оброк, дохід). У зв'язку з 

обґрунтованою відмовою пандектистів від теорії розділеної власності (geteiltes 

Eigentum), остання була відкинута і щодо права забудови [11, c. 9]. 

Теорія про визнання права користування чужою земельною ділянкою для 

забудови сервітутом (особистим чи земельним) також не набула багато прихильників. 

Адже для встановлення земельного сервітуту необхідна наявність панівної та 

службової земельної ділянки, що не обов'язково має місце у суперфіції. На відміну від 

особистого сервітуту земля за правом забудови може використовуватися виключно для 

будівництва і експлуатації побудованої будівлі (споруди). Водночас, суперфіцій може 

відчужуватися і передаватися у спадщину, натомість особистий сервітут – це завжди 

особисте право, яке не підлягає відчуженню. 

Відповідно також була відкинута теорія про визнання права співвласності на 

будівлю (Miteigentum), оскільки вона суперечила положенню про прирощення будівлі 

до земельної ділянки і, відповідно, неможливості двох власників. Не була сприйнята й 

теорія примусового виконання (Sachhaftungsrechte), оскільки право забудови надає 

право користування землею, а вимоги власника до забудовника забезпечуються іншим 

правом – заставою майна [3, c. 10]. 

Основоположним був визнаний підхід, згідно з яким суперфіціарій має особливу 

власність (Sondereigentum ) на будівлю, і на неї поширюється режим нерухомості. 

Представники такого підходу, керуючись практичними потребами, переслідували 

декілька цілей при конструюванні права забудови: по-перше, слід було в рамках 

римського superficies solo cedit визнати те, що будова приєднується до землі і стає 

складовою частиною земельної ділянки. По-друге, за цих умов слід було уникнути 

положення про те, що будівлі, споруджені на чужій землі, набувають статусу рухомих 

речей, бо такий статус міг перешкоджати іпотеці подібних будівель, а, відповідно, й 

кредитуванню будівництва. Водночас прихильники зазначеної теорії розуміли, що 

визнання такої "особливої власності" суперечить пандектному вченню, яке виключає 

наявність двох прав власності на річ, і тому необхідна була модель права забудови, що 

відповідала б положенням римського права, пандектного вчення, а також відповідним 

майновим потребам того часу. Така конструкція була створена у вигляді визнання 

будівлі, спорудженої в силу наданого права забудови, істотною складовою частиною 

права забудови (а не земельної ділянки) і поширення на це право правового режиму 

нерухомих речей (у зв'язку з чим стала можливою іпотека права забудови). 

Разом з тим прихильники такого підходу до вирішення проблеми природи прав 

суперфіціарія (наприклад, П. Оертманн) усвідомлювали нетиповість підходу і навіть 

визнавали його таким, що не відповідає законам логіки, оскільки матеріальний об'єкт 

не може бути складовою частиною права, однак обґрунтовували таке положення як 

виняток із загального правила, затребуваний економічними умовами. При цьому зв'язок 

будівлі з правом забудови розглядався не як фізичний (адже він немислимий в цьому 

випадку), а як юридичний, визнаний таким законом [11, c. 184]. 

Подібне вирішення питання німецькими цивілістами про зв'язок будівлі із землею 

є дискусійним, однак незважаючи на це, він був покладений в основу правового 

регулювання не лише цивільного права Німеччини, а й інших держав. Зокрема, 

зазначений підхід має місце в праві Австрії, Швейцарії, Естонії, Хорватії тощо. 

Необхідно розглянути як вирішується проблема права суперфіціарія на будівлю у 

сучасних континентальних правопорядках. 

На сьогодні в Федеративній Республіці Німеччина (ФРН) спадкове право 

забудови (Erbbaurecht) регулюється Законом "Про спадкове право забудови" від 15 

січня 1919 р. Будівля, споруджена на підставі спадкового права забудови, за німецьким 

правом не є об'єктом нерухомості, тобто складовою частиною земельної ділянки, а 



85 

 

відповідно до п. 2 § 12 Закону "Про спадкове право забудови", є складовою частиною 

спадкового права забудови. У період дії спадкового права забудови будівля не може 

бути продана – відчужуватися може лише спадкове право забудови. Згідно з п. 3 § 12 

Закону "Про спадкове право забудови" з припиненням спадкового права забудови його 

складові частини (будівлі) стають складовими частинами земельної ділянки і слідують 

її долі. Таким чином, право власності на земельну ділянку і право власності на будівлю 

відокремлені до припинення спадкового права забудови [1, c. 16]. 

У Австрійській Республіці право забудови земельної ділянки (Baurecht) 

регулюється Законом "Про право забудови" від 26 квітня 1912 р. За цим законом, в 

Австрії так само, як і в ФРН, на час дії права забудови будівля (споруда) є істотною 

частиною права забудови, а не земельної ділянки, а після припинення права забудови 

будівля стає складовою частиною земельної ділянки (п. 1 § 9 Закону "Про право 

забудови"). 

Існують певні відмінності у правовому регулюванні права забудови у 

Швейцарській Конфедерації, де на відміну від ФРН і Австрії, право забудови (Baurecht) 

регулюється Швейцарським цивільним уложенням 1907 р., а не спеціальним законом 

(далі – ШЦУ). При цьому право забудови тут розглядається як різновид сервітуту. 

Відповідно до ст. 675 ШЦУ капітальні будівлі можуть бути складовою частиною 

"самостійних і постійних прав на нерухомість". Отже, в Швейцарії, як і в ФРН та 

Австрії, на період дії права забудови будівля є істотною частиною права забудови, а не 

земельної ділянки, і тільки при припиненні права забудови будова стає складовою 

частиною земельної ділянки (ст. 779с ШЦУ). 

На відміну від вищезазначених положень законодавства ФРН, Австрії та 

Швейцарії, у Франції будівля, споруджена на підставі права забудови (bail à 

construction) є самостійним об'єктом права, при цьому особа, що володіє правом 

забудови, набуває на споруджену будівлю право власності протягом терміну дії права 

забудови (ст. L2512 Житлово-комунального кодексу Французької Республіки). 

В Італії суперфіцій (diritto di superficie) регулюється Цивільним кодексом Італії 

(далі – ЦК Італії). Відповідно до ч. 1 ст. 952 ЦК Італії суперфіціарій набуває право 

власності на будівлю, споруджену на праві забудови (суперфіцію). Право суперфіцію 

"надає за законодавством Італії справжнє право власності на будівлі, відокремлене від 

права власності на землю, яка належить іншому власнику" [12, c. 203]. 

Право забудови в Естонії (hoonestusoigus) регулюється Законом "Про речове 

право" від 9 червня 1993 р. і, так само як в ФРН, Австрії та Швейцарії за ч. 5 ст. 241 

Закону "Про речове право" будівля, споруджена на підставі права забудови, так само, є 

істотною частиною права забудови, а отже, на неї не поширюється право власності 

особи, якій належить земельна ділянка. 

В Україні, подібно до Франції та Італії, на відміну від Німеччині, Австрії, 

Швейцарії та Естонії передбачається, що землекористувач (суперфіціарій) є власником 

будівель (споруд), споруджених на земельній ділянці, переданій йому для забудови. 

Проте таке положення є дуже суперечливим. Зокрема, І.А. Ємелькіна зазначає, що не 

зрозумілою є правова природа права власності суб'єкта забудови на споруджені ним 

будівлі (споруди), оскільки йде мова про право власності лише на період дії права 

забудови, тобто якусь тимчасову власність. Адже ще А.В. Венедіктов зазначав, що 

"срочность права собственности несовместима с понятием права собственности, ибо 

несовместима с основным элементом этого права: с наличием у собственника своей 

власти над вещью, так как вещь не может считаться своей для собственника, если 

осуществлению его власти над нею ставится определенный срок" [13, c. 308]. 

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 413 ЦК України право користування земельною 

ділянкою, наданою для забудови, може відчужуватися або передаватися 
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землекористувачем у порядку спадкування, крім випадків, передбачених частиною 

третьою цієї статті. Ця норма є досить логічною, адже право забудови земельної 

ділянки є відчужуваним і успадковуваним в усіх правопорядках. Однак викликають 

чимало запитань положення, передбачені чч. 2 і 3 ст. 415 ЦК України: землекористувач 

має право власності на будівлі (споруди), споруджені на земельній ділянці, переданій 

йому для забудови. Особа, до якої перейшло право власності на будівлі (споруди), 

набуває право користування земельною ділянкою на тих же умовах і в тому ж обсязі, 

що й попередній власник будівлі (споруди). 

Із зазначених норм випливає, що суперфіціарій, окрім власне права забудови 

(суперфіцію), може відчужувати саме будівлі (споруди), а не право забудови. Тоді 

взагалі губиться увесь сенс суперфіцію. Адже, суб’єкти обмежених речових прав 

можуть відчужувати лише надані їм речові права, а не самі речі. 

Тоді постає питання, а чи поширюється відчуження права забудови земельної 

ділянки на будівлі (споруди) на цій ділянці? Оскільки в ЦК України про це нічого не 

сказано, то можна зробити висновок, що ні. В такому разі немає сенсу придбавати таке 

право забудови, а особливо забезпечувати зобов’язання заставою цього права, тому що 

до набувача не перейдуть права на споруджені будівлі. 

З цієї точки зору, не дивно, що в Україні право забудови земельної ділянки не 

набуло великої популярності, чого не можна сказати про країни, які передбачили це 

право за німецькою моделлю. Так, А.В. Меліхова, досліджуючи право забудови 

Естонії, дійшла висновку, що інститут права забудови за роки його існування в 

сучасному законодавстві Естонії став одним з найбільш затребуваних інститутів 

цивільного права, складаючи певну конкуренцію праву власності, що підтверджується 

даними статистики Центру регістрів та інформаційних систем Естонії [14, c. 9].  

Отже, відповідно до норм ЦК України відчужуватися може як саме право 

користування земельною ділянкою для забудови, так і споруджені суперфіціарієм 

будівлі (споруди) (в цьому разі до нового власника будівлі переходить право 

користування земельною ділянкою для забудови). Зважаючи на недосконалість такого 

підходу, враховуючи досвід правового регулювання суперфіціарних відносин у ФРН, 

Австрії, Швейцарії, Естонії необхідно визнати будівлі (споруди) споруджені на підставі 

права користування земельною ділянкою для забудови, складовою частиною такого 

права. 

Задля цього пропонується чч. 2 та 3 ст. 415 ЦК України виключити, а також 

доповнити главу 34 статтею 413-1, яку викласти у такій редакції: 

"Стаття 413-1. Правовий режим будівель (споруд ), споруджених на підставі права 

користування чужою земельною ділянкою для забудови 

1. Будівлі (споруди), що споруджені на підставі права користування чужою 

земельною ділянкою для забудови або існують при його встановленні, є складовою 

частиною права користування чужою земельною ділянкою для забудови". 
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УДК 612.833.81 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ У ЗАСТОСУВАННІ НА ПРАКТИЦІ 

НОВОГО КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ   
 

К. О. Рекало, О. О. Левендаренко 

 

Резюме .У даному дослідженні проаналізовані проблемні аспекти у застосуванні на практиці 

нового кримінального процесуального кодексу України та запропоновані шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: порушення справи, презумпція невинуватості, досудове розслідування, судовий 

захист. 

 

В Україні відбуваються значні законодавчі зміни, мета яких формування правової 

держави. Для її утвердження слід провести інвентаризацію всього масиву 

законодавства та скасувати закони, що суперечать потребам правової держави й 

відповідного суспільного життя. Також необхідно окреслити та проводити чітку 

правову політику; розробити відповідні нові нормативні акти, ухвалення яких 

продиктоване сучасними умовами й об’єктивними потребами правового регулювання; 

адаптувати вітчизняне законодавство до законодавства ЄС, що передбачено курсом 

України на інтеграцію в єдину Європу тощо. Результатом усіх цих заходів має стати 

забезпечення верховенства права, правового характеру чинного законодавства, істотне 

обмеження відомчої нормотворчості, оскільки підзаконні нормативно-правові акти 

(різні інструкції, розпорядження тощо) нерідко приймаються всупереч закону й 

паралізують його дію. 

Прийняття нового Кримінально процесуального кодексу України , вважається 

безумовно позитивним та необхідним кроком. Проте до цього питання хотілось би 

підходити з формальної точки зору. Тому важлива не стільки форма, скільки зміст того 

чи іншого нормативно-правового акта, а також результативність і ефективність його 

застосування на практиці. Тому вважаю ,що важливим є не сам факт прийняття нового 

КПК ,а те, щоб цей кодекс змінив ситуацію в кримінальному судочинстві , а саме: 

передбачив і закріпив належний та ефективний механізм захисту прав і свобод людини 
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і громадянина; забезпечив рівні умови для всіх сторін процесу та реально відповідав 

європейським стандартам. 

У цього нововведення є як позитивні, так і негативні риси. До позитивів можна 

віднести те, що це дуже розповсюджена практика у світі, яка дає змогу значно 

скоротити час досудового слідства та судового розгляду. До негативних моментів 

можна віднести те, що не зовсім зрозуміло, в яких категоріях справ можуть укладатися 

такі угоди. Критерії їх укладення та обставини, які враховуються прокурором, при 

цьому забезпечують дуже широкі повноваження прокурора у даному питанні, надаючи 

йому забагато можливостей для вирішення питання за своїм розсудом. Крім того, при 

зловживанні положеннями цього інституту зі сторони слідчого, прокурора чи судді, він 

легко може перетворитись в своєрідний шантаж підозрюваного . 

Заслуговує на увагу введення інституту угоди про примирення між потерпілим та 

підозрюваним. Така угода по суті є домовленістю про кваліфікацію діянь та 

призначення міри покарання, а також про розмір шкоди та її відшкодування, інших дій 

на користь потерпілого. Така угода може бути укладена в провадженні по 

кримінальним проступкам, злочинам невеликої та середньої тяжкості, у кримінальному 

провадженні приватного обвинувачення. Якщо ж у провадженні беруть участь декілька 

потерпілих від одного кримінального злочину, угода може бути укладена та 

затверджена тільки з усіма потерпілими. Водночас статистика виявила негативні 

тенденції в діяльності органів кримінальної юстиції [1,2] . 

1. Протягом березня 2013 року у порівнянні з січнем та лютим цього року 

збільшилась на 25-50% кількість звернень сторони обвинувачення до слідчих суддів 

про взяття під варту, проведення обшуків та негласних слідчих дій. Поясненням цього є 

те, що органи розслідування освоїли більшість нових положень і процедур КПК та 

почали активно їх використовувати. Посилення такої тенденції у наступних періодах, 

якщо їй не протистояти, може перекреслити усі позитивні новації кримінального 

процесу.  

2. Рівень задоволення клопотань сторони обвинувачення з боку слідчих суддів 

становить 85-95% (залежно від виду провадження). Тобто, 9 з 10 клопотань прокурорів 

про проведення слідчої дії, негласної слідчої дії, заходу забезпечення провадження, 

запобіжного заходу задовольняються судами. Такий же відсоток був і в 2011, і в 2012 

роках. Судді не враховують те, що положення КПК значно підвищили вимоги до 

клопотань сторони обвинувачення і відповідних ухвал слідчих суддів.  

3. Доступ слідчих податкової міліції до речей і документів здійснюється в 

кожному провадженні в середньому двічі (9 000 дозволів на 5 000 проваджень). Це 

негативно впливає на відносини держави з платниками податків. При цьому інші 

органи розслідування не зловживають цим механізмом: слідчі СБУ отримують в 

середньому дозвіл щодо одного доступу на 3 провадження, які ними ведуться; 

прокуратура – щодо одного доступу на 12 проваджень, а слідчі органів внутрішніх 

справ – щодо одного доступу на 23 провадження.  

4. Кількість надісланих до суду матеріалів завершених кримінальних проваджень 

зменшилася на 35%, або 5 500 справ (у 2012 році щомісяця надсилалося 15 000 

кримінальних справ, а у І кварталі лише 9 500 справ з обвинувальними актами). І це не 

зважаючи на те, що формалізму згідно з новим КПК повинно стати менше. Очевидно, 

прокуратура почала звертатися до суду з обвинувальними актами лише в тих випадках, 

коли переконана у тому, що процес буде завершено обвинувальним вироком.  

Наявність у затверджених статистичних формах органів кримінальної юстиції 

великої кількості прогалин ускладнює повноцінний, своєчасний і систематичний аналіз 

ефективності діяльності зазначених органів. Після запровадження Єдиного реєстру 

досудових розслідувань не відбулося кардинального покращення у цій сфері [2].  
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Новий кримінально-процесуальний закон ліквідував таку стадію кримінального 

процесу як порушення кримінальної справи. Тепер кримінальне провадження 

розпочинається автоматично, без винесення постанови про порушення кримінальної 

справи, а відповідно і без попередньої перевірки, як це було за старим кодексом, лише 

за наявності заяви чи повідомлення про злочин. Тобто, жодна особа не зможе 

оскаржити заведення кримінального провадження, як передбачав попередній КПК, 

коли можливо було одразу, ще на стадії порушення кримінальної справи, захистити 

свої права, у тому числі і шляхом оскарження до суду такої постанови, а не чекати 

місяці, а то і роки, які може зайняти досудове розслідування та судове слідство за 

новим законом (я маю на увазі – нічим не обмежений термін досудового розслідування 

до повідомлення особі про підозру), перш ніж суд першої інстанції зможе винести 

виправдувальний вирок відносно невинного. 

Існує таке поняття ,як презумпція невинуватості. Сутність цього принципу  

розкривається ст. 17 КПК, яка відтворює і уточнює положення ст. 62 Конституції 

України [3]. 

Формулу презумпції невинуватості складають такі положення: 

1) особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не 

може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, 

передбаченому КПК, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної 

сили. Це основне положення П.Н., згідно з яким особа визнається невинуватою перед 

законом і суспільством і не може піддаватись покаранню до набрання сили 

обвинувальним вироком, незважаючи на суб’єктивне переконання будь-якої особи 

щодо фактичної винуватості підозрюваного або обвинуваченого; 

2) особа не несе обов’язку доводити свою невинуватість; 

3) сумніви у доведеності вини тлумачаться на користь обвинуваченого. 

Недоведена винуватість дорівнює доведеній невинуватості; 

4) підозра і обвинувачення не можуть ґрунтуватись на доказах, отриманих 

незаконним шляхом [4]. 

Також не можна залишати без уваги, що  наявність в кримінально-

процесуальному праві процедури порушення кримінальної справи та можливості її 

оскарження до суду було однією з небагатьох реальних гарантій захисту 

конституційних прав людини від протиправних дій правоохоронних органів, які, за 

новим КПК, розпочинають досудове розслідування без порушення кримінальної справи 

і мають тепер змогу не повідомляти особі про підозру її у вчиненні злочину до тих пір, 

поки не назбирають достатню, на їх думку, сукупність доказів [5]. 

Найбільш красномовно оцінку нового КПК, в тому числі і щодо можливостей 

захисту, надав суддя Верховного Суду України Валентин Косарєв у своєму виступі на 

XI з’їзді суддів України, де з цього приводу він заявив наступне: "КПК, який 

вихваляється як прогресивний і такий, що захищає права людей, прийнятий без 

урахування тисяч зауважень науковців, практиків і навіть юридичного управління 

Верховної Ради, насправді не поліпшує захист прав громадян, а погіршує його [5]. 

Навіть поверховий аналіз  дає підстави вважати, що в країні введено поліцейський 

режим до противників владного режиму, слідство без адвоката і негласне проникнення 

в житло, показання з чужих слів тощо. Усе це відкриває шлях до провокацій і 

зловживань". 

У зв’язку з цим, виникає закономірне питання: чи дійсно положення нового КПК 

настільки розширили повноваження сторони захисту в кримінальному процесі, що 

зроблять можливим підозрюваному (обвинуваченому) реалізувати своє право на 

належний захист від необґрунтованого та незаконного кримінального переслідування?! 
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Проаналізовані положення цього Кодексу не дають підстав позитивно відповісти 

на поставлене питання. Навпаки, можливості сторони захисту реально захистити права 

підозрюваного (обвинуваченого) тепер значно зменшені. 

Перше, що кидається в очі, це відсутність навіть окремої статті про права 

захисника, на відміну від попереднього КПК. 

Фраза: "захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо 

підозрюваним, обвинуваченим …" не є свідченням розширення можливостей по 

захисту клієнта, а скоріш всього завуальованою метою обмеження прав захисників у 

кримінальній справі. 

По-друге, КПК 2012 року, на відміну від КПК 1960 року, значно обмежив 

підозрюваного (обвинуваченого, засудженого) у виборі захисника. 

Порушення кримінальної справи є першою, початковою стадією кримінального 

процесу. Суть її полягала  в тому, що компетентні органи повинні встановити наявність 

чи відсутність передбачених законом приводів і підстав для того, щоб прийняти 

рішення про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи. У цій стадії 

також по можливості встановлювалися наявність чи відсутність обставин, що 

виключають провадження в кримінальній справі, а також інших обставин, які є 

підставою для відмови в порушенні кримінальної справи. 

Своєчасне та обґрунтоване порушення кримінальної справи є необхідною 

передумовою для швидкого й повного розкриття злочинів, викриття й покарання 

винних, запобігання злочинам і виконання завдань кримінального судочинства. Слідчі 

дії можна провадити лише після порушення кримінальної справи ( ст. 113 КПК). Як 

виняток до її порушення у невідкладних випадках дозволяється провести огляд місця 

події, причому за наявності для цього підстав кримінальна справа порушується негайно 

після огляду (ч. 2 ст. 190 КПК) [6,7]. 

Більшість експертів вважають відміну стадії порушення кримінальної справи й 

появу Єдиного реєстру досудових розслідувань прогресивним нововведенням. Проте й 

тут не все так однозначно. Той факт, що міліція більше не зможе «відфутболювати» 

людей, котрі повідомляють про скоєння злочину, — безумовний плюс. Так само, як 

спрощення роботи слідчих і процедури в цілому, відсутність величезної кількості 

паперів, бюрократичної тяганини й т.д. У той же час опоненти кажучи, що через 

відсутність формальної стадії порушення кримінальної справи зникають можливості 

для оскарження початкового етапу розслідування [7].  

Із виступу на зустрічі з експертами Ради Європи 19 лютого 2013 року в рамках 

проекту «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» голови парламентського 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія 

Кожем’якіна. 

Позитивно сприймаючи сам факт прийняття нового Кримінального 

процесуального кодексу, не можна не звернути уваги на суттєві викривлення у його 

застосуванні. Ми прогнозували їх ще на стадії обговорення проекту нового КПК. Було 

внесено майже 4 тис. поправок з метою запобігти в майбутньому використанню цього 

КПК в політичних або особистих цілях . 

До того ж, за даними МВС, правоохоронні органи щорічно відмовляють у 

порушенні кримінальних справ майже за 2,5 млн заяв і повідомлень про злочини. Отже, 

тепер приблизно на стільки ж збільшиться обсяг їхньої роботи. Чи справиться з таким 

навантаженням наша правоохоронна система? Швидше за все, більшість із цих 

додатково зареєстрованих правопорушень не будуть варті виїденого яйця, але 

відніматимуть час у правоохоронців і частково обмежать права та свободи 

підозрюваних [8]. 
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Юридична спільнота сьогодні одностайна: КПК є кроком уперед, але основна 

проблема його застосування — відкритий саботаж з боку органів досудового 

розслідування. І в основі такого стану справ лежать наші невраховані пропозиції, які 

були спрямовані саме на запобігання цьому. 

Є велика імовірність того, що писати кляузи один на одного почнуть бізнес-

конкуренти, політичні опоненти та звичайні сусіди. Навіть якщо зрештою людину 

виправдають, унесення справи до ЄРДР коштуватиме їй нервів і часу, до того ж на час 

розслідування справи вона перебуватиме під пильним оком слідчих органів. На щастя, 

за новим КПК, строки досудового розслідування істотно скорочені (2 місяці після 

повідомлення особи про підозру в скоєнні злочину, при цьому строк може бути 

подовжений, але не більш ніж до 12 місяців). Отже, в усякому разі під дамокловим 

мечем людина перебуватиме не нескінченно довго, як раніше. 

Закони та інші нормативно-правові акти повинні прийматися на основі 

Конституції України і повинні відповідати їй. У даному випадку проект КПК, на мою 

думку, не тільки не відповідає Конституції України, але й суперечить їй. 
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НЮАНСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ЭТИКЕ ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
 

К. И. Синицына, А. Г. Коновалов 

 

Резюме.  Предметом данной работы является этно-культурные особенности деловых отношений. 

Благодаря целостно-ценностному методу был проведен анализ моделей поведения индивидов в деловой 

сфере. На основе социолого-эмпирических данных и статистических выкладок ведущих специалистов 

данной проблематики были выделены главные черты, которые имеют огромное влияние в контексте 

реальной украинской экономики. 

Ключевые слова: национальный характер, деловое общение, культура и цивилизация, проксемика, 

кинесика.  

 

"Умение общаться с людьми – это  

товар, и я заплачу за него больше, 

 чем за что-либо другое на свете". 

Джон Д. Рокфеллер 

 

Актуальность проблемы. Неоспорим тот факт, что процветанию бизнеса 

способствует не только экономическая основа, но и этическая. Вместе с выполнением 

общепринятых правил предпринимательства и коммерции, недопустимо нарушение 

правил делового этикета. Успеху в бизнесе способствует строгое соблюдение 

определенных норм, на основе которых и строится этика деловых отношений. Иными 

словами, необходимым элементом профессионализма является следование правилам 

деловой этики. 
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Для мировых экономических связей вопрос стоит еще более остро. Деловым 

людям важно знать правила этикета, принятые в других государствах, поскольку 

элементарное нарушение правил хорошего тона чревато потерей рынков сбыта, 

разрыва деловых связей. 

Однако этикет делового человека со временем претерпевает некоторые 

изменения. Поэтому надо идти в ногу со временем и, чтобы не выглядеть абсурдно, 

изучать деловую этику современного бизнесмена.  

Цель исследования сформулировать практические рекомендации по 

совершенствованию делового этикета с иностранными партнерами. 

Анализ последних публикаций. Данный вопрос нашел свое выражение у таких 

авторов, как: Подопригора М.Г., Соловьев Э. Я., Кузнецов И. Н., Честар Д., Лебедева 

М.М. и др. 

Интересно, что представители различных стран не только ведут переговоры и 

деловые встречи по-разному, но также и воспринимают друг друга различным образом. 

Предприниматели должны не только хорошо знать правила этикета, но и 

неукоснительно соблюдать их в своей практической деятельности. 

При межнациональном общении в случае отсутствия языкового понимания на 

первый план могут выходить мимика и жесты. Совокупность мимики, жестов и поз – 

это настоящий, хотя и бессловесный, язык. Один и тот же выразительный жест у 

разных народов может иметь совершенно различное толкование. Вот здесь и 

появляются недоразумения. Так, жест приглашения у японцев совпадает с нашим 

жестом прощания. Указательный жест японца является жестом попрошайки для 

американца.  

В общении мы не придаем особого значения левой или правой руке. Однако в 

этом отношении надо быть предельно осторожным в ближневосточных странах: не 

вздумайте протянуть кому-либо деньги или подарок левой рукой. У тех, кто исповедует 

ислам, левая рука считается нечистой, и вы можете нанести оскорбление собеседнику. 

Аналогично положение дел и с ногами: последним также приписывается нечистая сила. 

По этой причине у мусульманских народов считается недозволительным при беседе, 

сидя на стуле, забрасывать ногу на ногу. [1, с.54 ] 

Ближний Восток – это земля, в основном населенная арабами, а также турками 

(Турция) и евреями (Израиль). Ближний Восток включает в себя страны Северной 

Африки (Египет), Малой Азии (Турция), а также Сирию, Израиль, Ливан, Ирак, Иран, 

Иорданию и страны Аравийского полуострова. 

На Ближнем Востоке каждая страна имеет свою специфику делового общения, в 

частности, в зависимости от того, насколько сильны традиции ислама, и тем не менее 

есть ряд общих моментов. 

Ритуал приветствия довольно сложен в арабских странах. Если вне дома могут 

ограничиться рукопожатиями, то при приглашении домой, например, в Саудовской 

Аравии, сначала говорят «салям алейкум», потом обмениваются рукопожатием, после 

чего одновременно произносят «кейф халак»; затем хозяин кладет гостю левую руку на 

правое плечо и целует в обе щеки. 

Пунктуальность является обязательной для гостей, но сами хозяева далеко не 

всегда следуют ей, поэтому не нервничайте, если ваш партнер опаздывает. О деловых 

встречах обычно договариваются заранее. Пять раз в день в мусульманских странах 

работа прерывается для совершения молитвы (намаза). Если вы не мусульманин, то вам 

не обязательно молиться, но вы должны с уважением относиться к вашему 

мусульманскому партнеру и не назначать деловые встречи на время, приходящееся на 

молитвы. Во время рамадана (девятый месяц по лунному календарю) работа 

прекращается в полдень. [2, с. 267] 
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В некоторых арабских странах принято во время переговоров попутно с главной 

проблемой решать и второстепенные дела. В этом случае вы должны проявить 

терпение. Напористость, торопливость могут только помешать. 

Арабский мир славится своей щедростью и гостеприимством, любезностью и 

обходительностью. Ужин, как правило, обилен. Свинина, алкогольные напитки 

запрещены исламом, поэтому подарком не могут быть бутылки вина, водки или виски, 

а также изделия из свиной кожи. Избегайте дарить произведения изобразительного 

искусства: здесь можно легко ошибиться, не зная, что позволяет изображать ислам. 

Хорошим подарком могут быть ручка с золотым пером, изделия из фарфора, серебра. 

На Ближнем Востоке умение дарить подарки является искусством, которое 

сопровождается особыми ритуалами и церемониями. 

Не называйте Персидский залив Персидским: для арабов он – арабский. 

Не садитесь так, чтобы подошвы ваших ботинок были видны хозяину – это 

считается неприличным. Приготовьтесь к тому, что ваш арабский партнер может взять 

вас за руку, часто дотрагиваться до вас. Учтите, что мужчина не может касаться 

женщины.  

Так же достаточно конфузов может произойти и с американскими партнерами. 

Жители США обычно ведут разговор на расстоянии не ближе 60 см друг от друга. 

Латиноамериканец в разговоре с жителем США стремится приблизиться к 

собеседнику. Если спросить североамериканца его мнение о латиноамериканце, то он 

ответит, что тот излишне настойчив и претендует на установление слишком близких 

отношений. А латиноамериканец в ответ на тот же вопрос скажет, что его собеседник – 

высокомерный и надменный человек. И оба, таким образом, ошибутся в своем 

суждении, поскольку при разговоре нарушилась привычная для каждого из них 

дистанция. [3, с.65] 

Прагматизм американцев проявляется в том, что при деловых беседах, на 

переговорах они концентрируют свое внимание на проблеме, подлежащей 

обсуждению, причем стремятся выявить и обсудить не только общие возможные 

подходы к решению, но и детали, связанные с реализацией договоренностей. 

Стиль делового общения отличает профессионализм. В американской делегации 

трудно встретить человека, некомпетентного в обсуждаемых вопросах. Однако они 

нередко проявляют эгоцентризм, так как полагают, что при ведении дел их партнеры 

должны руководствоваться теми же правилами, что и они. Поэтому партнеры по 

переговорам нередко считают американцев слишком напористыми, агрессивными. 

Живя в огромной и по размерам, и по экономической мощи стране, американцы 

предпочитают крупные сделки и склонны подчеркивать масштабы деятельности, 

оборота, размеры и т.п. своей фирмы. Американцы предпочитают знать, с кем имеют 

дело. Входя в рабочий кабинет американского партнера, поражает обилие развешенных 

по стенам различных фотографий. Если у вас обширные отношения с американцами, то 

подобное «оформление» вашего офиса может оказаться полезным. 

В деловых отношениях на производстве доминирует беспрекословное подчинение 

и жесткая дисциплина. Американцы ревностно относятся к соблюдению прав человека, 

в конфликтных ситуациях чаще всего прибегают к закону, к услугам адвокатов. В 

неформальных взаимоотношениях американцы общаются друг с другом просто. Они 

достаточно открыты, несколько фамильярны даже с людьми, старшими по возрасту и 

положению, вольно обращаются с правилами светского этикета, улыбчивы, 

внимательно и бережно относятся к своему здоровью.  

Они имею простую философию бизнеса – сделать как можно больше денег, в как 

можно более сжатые сроки, используя для этого упорный труд и власть. Идут на риск, 
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но при этом всегда придерживаются четкого финансового плана. Очень ценят свое и 

чужое время, пунктуальны. 

При подборе руководителей ориентируются на организаторские способности, а не 

на знания специалиста. В практике распространена быстрая оценка результатов, 

ускоренное продвижение по службе. Карьера находится в зависимости от личных 

результатов. 

Американцы демократичны в общении и манере одеваться, но с подчиненными 

преобладает формальный тип отношений. 

Существуют значительные различия у народов и в отношении восприятия 

пространства. Так, американцы привыкли работать либо в больших помещениях, либо 

– если помещений несколько – только при открытых дверях, поскольку считают, что 

«американец на службе обязан быть открытым для окружающих». По-американски 

открытый кабинет свидетельствует о том, что хозяин на месте и ему нечего скрывать от 

посторонних глаз. Многие небоскребы в США построены из стекла и просматриваются 

почти насквозь. Здесь все, начиная от директора фирмы и кончая посыльным, 

постоянно на виду. Это создает у служащих вполне определенный стереотип 

поведения, вызывая ощущение, что «все сообща делают одно общее дело». [4, с.38] 

У немцев подобное рабочее помещение вызывает лишь недоумение. У них 

каждое рабочее помещение должно быть снабжено надежными (нередко двойными) 

дверями. Распахнутая настежь дверь символизирует крайнюю степень беспорядка. 

Так, немецкой деловой культуре свойственны такие черты, как стремление к 

порядку, дисциплинированность, пунктуальность, экономность, дотошность. Главное 

отличие немецкой манеры вести дела — степень официальности. Все встречи 

назначаются заблаговременно. Весьма неодобрительно воспринимаются внезапные 

предложения, изменения. Очень высоко ценится профессионализм. Вместе с тем немцы 

достаточно коммуникабельны, любят повеселиться, развлечься.  

Деловые связи с немецкими фирмами можно установить путем обмена письмами 

с предложениями о сотрудничестве. Для установления деловых отношений можно 

использовать принятую в Германии практику организации сотрудничества через 

агентские и посреднические фирмы. Время предстоящей встречи обязательно 

согласовывается. Это можно сделать по телефону. 

Немецкие служащие достаточно строго относятся к выбору одежды. Основной 

вид одежды – строгий деловой костюм. Необходимо обращать внимание на выбор 

обуви и не одевать к любому костюму светлые ботинки. Для женщин в деловой одежде 

исключаются брюки.  

Переговоры ведутся с участием одного или нескольких партнеров. Немцы 

предпочитают те переговоры, в которых они с достаточной очевидностью видят 

возможность нахождения решения. При заключении сделок немцы будут настаивать на 

жестком выполнении принятых обязательств, а также уплате высоких штрафов в 

случае их невыполнения. 

При обращении к немцу, надо называть титул каждого, с кем разговариваете. 

Если титул неизвестен, то можно обращаться так: "Herr Doctor!". Слово доктор не 

зарезервировано, как у нас только для медиков, а употребляется в любом случае при 

указании специальности или профессии. При знакомстве первым полагается назвать 

того, кто находится на более высокой ступени. 

Для деловых встреч чаще всего используется обед. О делах следует говорить по-

немецки или через переводчика.  

Они с почтением относятся к собственности, чтут родственные узы. 

В деловом общении немцев не приняты любые подарки. 
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Для установления деловых отношений можно использовать принятую в Германии 

практику организации сотрудничества через агентские и посреднические фирмы. [2, 

с.126] 

В отличие от немцев англичане в меньшей степени уделяют внимание вопросам 

подготовки к переговорам. Они подходят к ним с большей долей прагматизма, полагая, 

что в зависимости от позиции партнера на самих переговорах и может быть найдено 

наилучшее решение. При этом они достаточно гибки и охотно отвечают на инициативу 

противоположной стороны. 

 Грубым поведением считается, когда слишком много говорят, т. е., как считают 

англичане, силой навязывают себя другим. По традиции англичанин сдержан в 

суждениях, избегает категоричных утверждений, старательно обходит в разговоре 

любые личностные моменты, то есть все то, что было бы расценено как вторжение в 

частную жизнь. Иностранец, привыкший считать, что молчание – знак согласия, часто 

ошибочно полагает, что убедил англичанина, в своей правоте. Однако, на самом деле, 

умение терпеливо выслушать собеседника, не возражая ему, далеко не всегда означает 

в Британии согласие. 

В Англии господствует правило «соблюдай формальности». Обращение на «ты» к 

англичанину абсолютно немыслимо, так же, как и обращение к кому-либо по имени без 

специального разрешения. Британцы очень строго соблюдают процедуру знакомства. 

Обмен рукопожатиями принят только при первой встрече. Говорить с англичанином о 

делах после окончания рабочего дня считается дурным тоном, даже если вы выпиваете 

или ужинаете со своим деловым партнером. 

 У них высоко развито чувство справедливости, поэтому при ведении дел они 

исповедуют честную игру. Англичане ценят юмор, очень наблюдательны. В одежде 

соблюдают строгие правила этикета. 

Пунктуальность в Великобритании – жесткое правило. Переговоры могут вестись 

с одним или несколькими участниками. Они достаточно гибки и охотно откликаются 

на инициативу противоположно стороны. Традиционным для британцев было и есть 

умение избегать острых углов во время переговоров. [1, с.135] 

Французы, родина которых считается законодательницей в деловом протоколе и 

этикете, очень галантны, изысканны, стремятся придерживаться этикета, при этом в 

поведении раскованы и открыты для собеседников. Они очень ценят интеллект, умение 

изъясняться, точно формулировать условия контрактов и сделок. Чувство 

удовлетворения у французов вызывает интерес к их культуре и языку (при этом с 

досадой воспринимается плохое знание французского языка). В деловых отношениях 

очень ценятся личные связи. Многие важные решения принимаются на деловых 

приемах (завтраках, обедах, коктейлях и пр.). 

При проведении переговоров французы стараются избегать официальных 

обсуждений вопросов «один на один», стремятся сохранить свою независимость. В то 

же время их поведение может изменяться самым кардинальным образом в зависимости 

от того, с кем они обсуждают проблему. Французы большое внимание уделяют 

предварительным договоренностям. Любят досконально изучать все аспекты и 

последствия поступающих предложений, поэтому переговоры с ними проходят в 

значительно более медленном темпе. Любые попытки ускорить переговоры могут лишь 

навредить делу. При обсуждении вопросов, аргументация французов традиционно 

ориентируется на логические доказательства. Они достаточно жестко ведут переговоры 

и, как правило, не имеют «запасной» позиции. Французские партнеры могут перебивать 

собеседника, чтобы высказать критические замечания или контраргументы, но они не 

склонны к торгу. По сравнению с американцами они менее свободны и самостоятельны 

при принятии окончательного решения. Подписанные контракты — предельно 
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корректны и не допускают разночтений. Французы негативно относятся к 

компромиссам.  

В одежде ценят классический стиль, наличие макияжа и изящных аксессуаров. Во 

время первой деловой встречи не принято обмениваться подарками. 

Французы не отличаются точностью и не всегда пунктуальны. На приемах они 

следуют правилу: чем выше статус гостя, тем позднее он приходит. Если вы 

приглашены на ужин с президентом французской компании, то рискуете сесть за стол 

на пол часа позже назначенного срока.  

Отличается своеобразием деловая культура Востока. Так, японская деловая 

культура определяется в первую очередь коллективизмом, основанном на 

традиционном общинном сознании, отождествлении работниками себя с фирмой. 

Коллективистский характер труда во многом обусловливает и стиль принятия 

управленческих решений «снизу-вверх». Коллективизм проявляется в одинаковой 

рабочей одежде рядовых сотрудников и управляющих, в совместном проведении 

досуга. Почти все фирмы имеют моральные кодексы, и хотя они не являются 

формальными атрибутами, их требования добросовестно выполняются. Японцы 

избегают противоречий и конфликтов, стремятся к компромиссам. Конфликты 

решаются не столько с использованием юридических законов и адвокатов, сколько 

посредством переговоров с целью нахождения согласия. [3, с.78] 

 В деловой этике очень ценятся трудолюбие, усердие. Японцы отличаются 

пунктуальностью и практически никогда не опаздывают на встречи. Характерной 

чертой японцев является чувствительность к общественному мнению, предельная 

точность и обязательность. Преобладают неформальные отношения менеджера с 

подчиненными. 

В японском национальном характере выделяются: трудолюбие, приверженность 

традициям, чувство долга, вежливость, стремление к согласованным действиям в 

группе. Японцев как нацию, помимо высокой организованности и отсутствия чувства 

юмора, выделяет еще одна черта – искренняя самокритичность, которая, каким – то 

образом связана с организованностью. 

При знакомстве с людьми, необходимо назвать свои имя и фамилию, добавив к 

фамилии слово «сан» – господин. Рукопожатие при знакомстве в Японии не принято. В 

процессе налаживания отношений с японцами огромную роль играет процесс обмена 

визитными карточками. На первых встречах принято вести разговоры, не связанные с 

делами, после возникновения ощущения взаимного доверия переходят к делам. На этом 

этапе обмениваются подарками. 

При проведении переговоров большое внимание японцы уделяют развитию 

личных отношений с партнерами. Во время неофициальных встреч они стараются по 

возможности подробнее обсудить проблему. В ходе самих переговоров стремятся 

избегать столкновения позиций. Японцы часто демонстрируют внимание, слушая 

собеседника. Часто такое поведение интерпретируется как выражение согласия с 

излагаемой точкой зрения. На самом же деле он лишь побуждает собеседника 

продолжать. Стремление японцев не употреблять слово «нет» и употреблять слова «да» 

в значении, что вас слушают, не знающего об этом человека может ввести в 

заблуждение. Знакомый с японским этикетом иностранец увидит отказ в словах «Это 

трудно», в ссылке на плохое самочувствие и т. п., а согласие — в словах «Я понимаю». 

Механизм принятия решений у японцев предполагает довольно длительный процесс 

согласования и утверждения тех или иных положений. Терпение считается в Японии 

одной из главных добродетелей, поэтому обсуждение деловых вопросов часто 

начинается с второстепенных деталей, и идет оно очень неспешно. Японцы не любят 

рисковать, и стремление не проиграть может оказаться у них сильнее, чем желание 



97 

 

выиграть. Когда японцы встречаются с очевидной уступкой со стороны партнеров, они 

часто отвечают тем же. Японцы чрезвычайно щепетильны и очень ответственно 

относятся к принятым на себя обязательствам. [4, с.86] 

Иностранец, впервые встретившийся с японскими бизнесменами, бывает крайне 

удивлен медленным темпом деловых переговоров. 

Китай – одна из самых самобытных стран мира, но поездка туда связана с 

большими психологическими нагрузками. 

В китайской делегации, как правило, много экспертов, например, эксперт по 

движению финансовыми вопросами и т.д. Китайцы ведут переговоры, довольно четко 

разграничивая отдельные этапы: первоначальное уточнение позиций, их обсуждение и 

заключительный этап переговоров. На переговорах с китайской стороной следует 

ожидать, что партнер первым «откроет свои карты». Китайская сторона делает уступки 

обычно под конец переговоров, после того, как оценит возможности противоположной 

стороны. [2, с.355] 

Окончательные решения обычно принимаются китайскими участниками не за 

столом переговоров с партнером, а дома. В Китае придают большое значение 

налаживанию неформальных отношений с зарубежными партнерами. Вас могут 

спросить о возрасте, семейном положении, детях – не обижайтесь, это искренний 

интерес к вам. 

Вывод. Несмотря на существующие отличия в традициях и правилах в разных 

странах, основные принципы остаются постоянными – уважение к партнеру и его 

времени, уважение его права на личную жизнь и поддержание определенной дистанции 

между вами, уважение к культуре и истории данной страны. Пожалуй, именно это 

главное в любых, в том числе и деловых отношениях с жителями других стран. 
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Резюме: В статті розглядаються зміни, що відбулися в 1929 – 1933 рр. в національному складі 

репресованих працівників сільського господарства Донеччини. Автор з`ясовує причини цього явища. 

 Ключові слова: репресії, національний склад, працівникі сільського господарства, Донечина. 

 

Національний аспект в репресивній діяльності органів державної безпеки СРСР 

вже достатньо тривалий час привертає до себе увагу дослідників цієї проблематики.  

Переважна  більшість з них зосереджувалися на періоді 1937-1938 рр. (т.зв. «великої 

чистки»), коли національний компонент репресій був виражений найяскравіше, або ж 

розглядали більш загальний хронологічний відрізок – 20-30-ті рр. ХХ ст. 

Підтвердженням тому – велика кількість досліджень  як у формі аналітичних статей так 

і ґрунтовних монографій, що стали творчим доробком В.М. Нікольського, Б.В. Чирка, 

О.С. Рубльова, В.Ф. Репринцева, Г.І. Сторонського та ін. Проте, стосовно років 

суцільної колективізації, розкуркулення і Голодомору існує набагато менше наукових 

розвідок, в територіальних межах Донецької області – ще менше, відносно 
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репресованих представників сільського господарства Донеччини – дотепер взагалі не 

було.   

Як і в наш час, в 1929 – 1933 рр. Донецька область вже була регіоном з досить 

строкатим національним складом місцевого населення. На її території проживали  

представники різноманітних етнічних груп та націй, значна кількість представників 

яких була  так чи інакше задіяна в сільському господарстві, будучи безпосередніми 

виробниками продуктів харчування. І разом зі своїми національними особливостями, 

традиціями ведення господарства, всі вони були частиною єдиної аграрної сфери 

Донеччини, яку, як відомо, не оминула дія Сталінської репресивної машини.  

Все це і обумовлює актуальність обраного питання. До того ж, дослідження 

репресивної діяльності органів держбезпеки в умовах такого багатонаціонального 

регіону просто вимагає обов’язкової уваги до з’ясування розподілу і динаміки 

кількісних показників між національними групами, представники яких зазнали 

репресій.  

Так, національний компонент репресій в даному дослідженні полягає в: 1) 

з’ясуванні кількісних показників щодо національної приналежності заарештованих; 2) 

відстеженні динаміки їх змін; 3) дослідженні можливих акцентів національного 

спрямування і їх особливостей в різні роки.         

  Джерельною базою дослідження стали облікові картки репресованих  

картотеки Донецької обласної редколегії тому серії книг «Реабілітовані історією. 

Донецька область» [1]. Слід зазначити, що в картках репресованих графа 

«національність» була однією з тих, що мають найменше «білих плям», і  в більшості 

своїй  старанно і сумлінно заповнювалася. Значить, це дозволяє отримати якомога 

повніші результати.    

Запропонований алгоритм дослідження динаміки національного складу 

репресованих передбачає розгляд кількісних показників репресій стосовно окремих 

національних груп за кожний рік досліджуваного періоду, їх аналіз  і наступне  

узагальнення в статистичній таблиці.   

За нашими підрахунками, в 1929 – 1933 рр. було репресовано 2262 представника 

сільського господарства Донецької області [2]. По роках розподіл арештів був таким: 

1929 р. – 125 ос., у 1930 р. – 915 ос., у 1931 р. – 461 ос., у 1932 р. – 354 ос. і у 1933 р. – 

406 ос. [3].   

В першу чергу, слід з’ясувати відносну частку по кожній національній групі серед 

загалу затриманих по кожному році  окремо. Так, найбільш чисельною серед 

репресованих в сільському господарстві області за 1929 рік була група українців, 

відносна частка яких складала 80,8% (101 ос.) від загальної кількості. Другий за 

чисельністю показник у національної групи росіян – 7,2% (9 осіб). Греків і німців було 

арештовано приблизно рівну кількість – 5 (4%) і 6 (4,8%) осіб відповідно. 

Представників інших національностей  в тому році ще не було заарештовано органами 

держбезпеки.  Про етнічну приналежність 4 представників сільського господарства 

області достовірно нічого не відомо [4].     В наступному 1930 році 

відбувається найбільший стрибок у зростанні чисельності репресованих. Порівняно з 

попереднім роком органи держбезпеки заарештували осіб  в 7,3  разів більше.  Певні 

зміни простежуються і в розподілі між національними групами: 
 

Таблиця 1 

Співвідношення за національними групами репресованих аграрників Донеччини в 1930 р.[5] 

Національна група 
Кількість осіб 

(чол.) 

У відсотках від 

загалу (%) 

Греки 98 10,7 
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Німці 40 4,4 

Росіяни 44 4,8 

Українці 715 78,1 

Немає даних про національність 15 1,6 

Інші національності 3 0,3 

Загальна кількість 915 100 

 

Так, відносна частка українців серед заарештованих за  1930 рік в порівнянні з 

1929 р. зменшується приблизно на 2%, становлячи 78,1% від загалу. Проте, беручи до 

уваги загальний показник  по кількості арештованих українців за весь період, то 715 

осіб за 1930 рік становлять 40 % від загалу по національній групі [6].  

Слід зазначити, що більше ніж в два рази збільшується відсоток арештованих 

представників національної групи греків, порівняно із попереднім роком. Суто 

чисельність по цій групі зросла майже в 20 раз ( 5 греків в 1929 р. і 98 –  в 1930 р.). 

Відносна частка росіян зменшилася на 2,5%, в 1930 році їх було заарештовано 44 особи 

–  4,81% від загалу. Майже не змінився відносний показник в національній групі німців 

– 4,37% ( 40 ос). Серед заарештованих в 1930 році з’являються представники інших  

національностей. Це були три болгарина. Двоє – з села Софіївка Андріївського р-ну, 

один – з Макіївського р-ну.     Про національність 15 осіб( 1,6%) немає даних [7].  

Помітними коливаннями відзначається національна складова і в 1931 році, в 

якому спостерігається нове зростання відсоткового показника по національній групі 

українців, що досяг максимального рівня за увесь досліджуваний період. Представників 

української нації  було заарештовано 387 осіб, 83,9 % від загалу. Відповідно, в два рази 

зменшився показник греків, що склав 4,34% від загалу і був найменшим серед основних 

національних груп. На 2%  зросла відносна частка німців серед заарештованих у 1931 

році аграрників області. Вона складала 6,07 %( 28 осіб). Лише приблизно кожен 

дев’ятнадцятий був росіянином. Представників «інших» національностей заарештовано 

не було. Про двох осіб немає відповідних даних [8].   

В перший рік Голодомору, порівняно з попереднім роком, також  відбулися не 

значні зміни в національному складі. Більшість серед заарештованих представників 

сільського господарства області були українцями за національністю – 286 осіб( 81%). 

Такий показник майже на 3 % менший порівняно з 1931 роком, хоча на ті ж кілька 

відсотків більший за аналогічний в 1929 і 1930 рр. Наполовину зменшилася частка 

німців. Якщо в 1931 році вони становили 6,07 % від загалу, то в 1932 – лише 3 %. Проте 

спостерігається збільшення показників в національних підгрупах росіян і греків. Серед 

заарештованих в 1932 році греки склали 7,63 % ( 27 ос), а росіяни – 7,34%( 26 ос.). 

Четверо осіб (2%) мали іншу національність. Серед них болгарин, поляк, румун і 

угорець, які   раніше прибули до Донецької області на проживання [9].     

За 1933 рік по національним групам репресованих були отримані такі результати: 

1) можна констатувати найменший відсотковий показник національної групи українців 

серед усіх заарештованих ( він склав 73,1%  від загалу (297 осіб)) і був майже на 10% 

меншим за, відповідно,  максимальний в 1931 році); 2) за рахунок такого зменшення 

частки українців, звісно, зросли показники по іншим національним групам; 3) в 1933 

році було репресовано найбільшу за увесь період кількість представників німецької 

нації – 48 осіб, що склало 11,8% від загалу; 4) кожен тринадцятий був греком ( всього 

32 ос. – 7,9%);  5) кожен вісімнадцятий – росіянином ( 22 ос. – 5,4%);  6) про 
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національність 3 осіб( 0,7%) нічого не відомо; 7) серед 4 представників інших 

національностей – усі болгари [10]. 

Узагальнюючи з’ясовані вище показники, можна отримати наступні результати 

про національний склад репресованих аграрників Донеччини за 5 років досліджуваного 

періоду: 
Таблиця 2 

Дані про національний склад репресованих представників сільського господарства 

Донецької області в 1929-1933 рр. [11] 

Національна група Кількість осіб (чол.) У відсотках від загалу (%) 

Греки 182 8,04% 

Німці 132 5,8% 

Росіяни 125 5,5% 

Українці 1786 78,9% 

Інші національності 11 0,5% 

Немає даних про національність 26 1,1% 

Усього 2262 100% 

 

Так, із 2262 репресованих аграрників Донецької області  78,9% були українцями( 

1786 ос.); 8,04% – греками( 182 ос.);  5,8%  – німцями( 132 ос.); 5,5% – росіянами( 125 

ос.); 0,5%  –  представниками інших національностей. Про національну приналежність  

приблизно 1% репресованих у джерелах немає відповідних  даних.  

Таким чином, відносно динаміки національного складу репресованих в 

сільському господарстві Донецької області в 1929-1933 рр. можна зробити такі 

узагальнення і висновки: 

1) В роки суцільної колективізації, розкуркулення та Голодомору ( в  межах 1929-

1933 рр.)  національна складова в репресіях відносно представників сільського 

господарства Донецької області мала певні коливання, що підтверджують вище 

приведені  показники.  

2) Очевидно, що основний удар вістря репресій був спрямований на національну 

групу українців, по якій зафіксовані доволі стабільні високі відсоткові показники 

відносно інших національностей по всьому періоду.  Хоча  і в ній можна виокремити 

максимальні (1931 рік)  і мінімальні( 1933 р.) періоди. Стосовно динаміки загальної 

чисельності репресованих українців, її можна відобразити графічно: 
 

 

Графік 1 

Динаміка  арештів українців [12] 
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3) В цілому ж, історично складена багатонаціональність Донецької області( 

конкретніше в даному випадку – в  «розрізі» сільського господарства Донеччини)  

підтвердилася і яскраво проявилася в результатах проведення репресивно-каральної 

діяльності. Окрім українців, було репресовано значну кількість  представників трьох 

інших найбільш чисельних національних груп області – греків, росіян та німців.  Їх 

показники протягом 5 років коливалися стабільно від 4-5% до 10-11 % від загалу. А в 

1933 році, якщо додати показники по цим групам, то разом  вони склали четверту 

частину від загалу заарештованих( що не спостерігалося в попередні роки).  

4) За увесь період, близько 20% заарештованих були не українцями за 

національністю. А відносно періоду Голодомору, то в 1932-1933 рр. від цей показник 

підвищувався до 25% від загальної кількості заарештованих.   

Та все ж, національні аспекти  наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. ще не 

мали яскраво вираженого принципового значення в репресивній діяльності. Органи 

держбезпеки лише фіксували різноманітні національні «прояви» антирадянської або 

контрреволюційної спрямованості у межах національних колоній [13]. Так, і в 

сільському господарстві Донецької області, що історично є багатонаціональним 

регіоном, репресії відносно представників найчисельніших національних груп не мали 

якогось політичного забарвлення чи спрямування, а проходили в «руслі поточної 

діяльності», і отримані результати, скоріше, просто відображали співвідношення 

національного складу області.  Цілеспрямовані ж національні чистки  можна 

спостерігати лише в пізніший час, але ця проблематика ще потребує окремих 

досліджень.   
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 ЗА ЗЛОЧИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТ.СТ. 139, 140 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ 
 

С. Л. Старовойтова; Л. О. Семикіна 

 

Резюме. В даному дослідженні проаналізовані проблемні питання кримінально-правової 

характеристики злочинів, передбачених ст.ст. 139, 140 Кримінального кодексу України. Висунуті та 

обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства, яке передбачає 

відповідальність медичних працівників за недбалість при наданні медичної допомоги. 

Ключові слова: медичний працівник, медична допомога, професійні обов’язки. 

 

Ст. 3 Конституції України проголошує людину, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю. Ст. 49 Основного 
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Закону країни передбачає право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та 

медичне страхування. Однією з гарантій цього конституційного права є те, що держава 

створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування [1]. На значущість належної медичної допомоги вказує і ст. 25 

Загальної декларації прав людини, в якій зазначено, що кожна людина має право та 

такий життєвий рівень, включаючи медичний догляд, який є необхідним для 

підтримання здоров’я її самої та її сім’ї [2].  

Відповідно до ст. 78 Основ законодавства України про охорону здоров’я одним із 

професійних обов’язків медичних працівників є надання своєчасної та кваліфікованої 

медичної допомоги. Водночас встановлено, що особи, винні в порушенні законодавства 

про охорону здоров’я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну 

відповідальність згідно із законодавством (ст. 80 Основ) [3]. Так кримінальна 

відповідальність встановлена за ненадання допомоги хворому медичним працівником 

та неналежне виконання ним своїх професійних обов’язків статтями 139, 140 

Кримінального кодексу України (надалі – КК України) [4].  

Проблема кримінальної відповідальності медичного працівника як спеціального 

суб’єкта злочину за ненадання допомоги хворому та неналежне виконання своїх 

професійних обов’язків розглядалися у працях  П.П. Андрушка, Ф.Ю. Бердичевського, 

Л.П. Брич, В.О. Глушкова, А.І. Концевича, Н.Є. Крилової, Н.С. Малеїна,                         

Г.В. Чеботарьової та інших науковців.   

Незважаючи на те, що праці названих науковців мають дуже велике значення, все 

ж таки багато питань, які стосуються кримінальної відповідальності медичного 

працівника за ненадання допомоги хворому і  неналежне виконання своїх професійних 

обов’язків потребують додаткового дослідження. На сьогодні кількість злочинів, 

вчинених медичними працівниками, пов’язаних із їх професійною діяльністю, значно 

збільшується, кількість скарг, поданих до правоохоронних органів у зв’язку із 

наданням неякісної медичної допомоги або її ненаданням, явно не відповідає числу 

медичних працівників, засуджених за порушення професійних обов’язків, часто має 

місце накладення дисциплінарних стягнень на медичних працівників, у поведінці яких 

фактично вбачаються ознаки кримінально караних діянь. Все це підтверджує 

актуальність обраної теми. 

Метою статті є дослідження проблемних аспектів кримінально-правової 

характеристики злочинів, передбачених статтями 139, 140 КК України як підстав 

настання кримінальної відповідальності медичних працівників і формулювання 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства про відповідальність медичних 

працівників за ненадання допомоги хворому і неналежне виконання своїх професійних 

обов’язків. 

З урахуванням того, що норми про відповідальність за ненадання допомоги 

хворому медичним працівником та неналежне виконання ним своїх професійних 

обов’язків розміщені у Розділі II Особливої частини КК України, родовий об’єкт цих 

злочинів можна визначити як правовідносини, пов’язані із забезпеченням охорони 

життя та здоров’я людини.  

Життя – це період існування організму, в т.ч. людського, від моменту його 

виникнення і до смерті. Я. Триньова під життям людини розуміє період існування 

людської істоти як білкового організму, котрий розпочинається фізіологічними 

пологами, характеризується комплексним природним (біологічним) та соціопсихічним 

її функціонуванням і закінчується її біологічною смертю [5, с. 4, 15].  

Щодо поняття «здоров’я» то у ст. 3 Основ з зазначається, що здоров’я – це стан 

повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність 

хвороб чи фізичних дефектів.  
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Має рацію С. Антонов, який пише, що при формулюванні визначення поняття 

здоров’я потрібно зосереджуватися на певних медичних ознаках, самопочутті людини, 

а не на зовнішніх чи соціальних факторах благополуччя буття. Здоров’я – це 

особливий, відносно стабільний стан задовільного самопочуття людини, який 

характеризується відсутністю фізичного болю, травм, порушень діяльності окремих 

органів або їх систем, інших проявів хвороб, психічних або інших розладів, що можуть 

порушити її життєдіяльність, фізіологічні функції або зменшити працездатність [6, с. 

45]. Таке визначення є найбільш прийнятним. 

Що стосується визначення основних безпосередніх об’єктів злочинів, 

передбачених ст.ст. 139, 140 КК, то більш вдалим є підхід, відповідно до якого 

основним безпосереднім об’єктом вказаних злочинів є життя та здоров’я особи, а 

додатковим – встановлений порядок надання медичної допомоги. 

Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 139 КК, з огляду на вказівку 

законодавця, виступає лише хвора особа.  

Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 140 КК є пацієнт.  Відповідно до ст. 3 

Основ пацієнт  – це фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та (або) якій 

надається така допомога. У фаховій літературі наголошується на тому, що пацієнтом є 

людина, яка реалізує своє право на медичну допомогу [7, с. 8].  

Показовою є позиція Л. Брич, яка розмежувальною ознакою складів злочинів, 

передбачених ч. 2 ст. 139 КК, і ч. 1 ст. 140 КК, називає потерпілого: якщо у першому 

випадку – це хворий, який знаходиться у небезпечному для життя стані, то у другому – 

це особа, яка не знаходиться у такому стані [8, с. 235–236]. 

З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 139 КК, виражається у 

бездіяльності: медичний працівник, який відповідно до встановлених правил 

зобов’язаний надавати допомогу хворому, без поважних причин не робить цього [9, с. 

134]. 

Як і в будь-якому іншому випадку кримінально-правової оцінки бездіяльності, 

кваліфікація передбаченого ст. 139 КК злочину передбачає необхідність встановити два 

критерії – об’єктивний («наявність обов’язку діяти певним чином») та суб’єктивний 

(«можливість діяти певним чином»).  

Обов’язок медичних працівників надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і 

лікарську допомогу, першу невідкладну медичну допомогу у разі нещасного випадку, в 

інших екстремальних ситуаціях закріплений не у ст. 139 КК, яка встановила караність 

ненадання допомоги хворому медичним працівником, а в Основах законодавства 

України про охорону здоров’я.  

Відповідальність за ст. 139 КК настає лише у разі, коли особа, яка була 

зобов’язана надавати хворому допомогу, з урахуванням конкретної обстановки 

фактично мала таку можливість. [218, с. 189]. Під поважними причинами, які 

виключають відповідальність за ст. 139 КК, зазвичай розуміються різноманітні 

обставини, які перешкоджають медичному працівникові надати хворому допомогу – 

непереборна сила, стан крайньої необхідності, хвороба самого медичного працівника, 

відсутність для надання конкретного виду допомоги кваліфікації, знань, обладнання чи 

ліків тощо.  

Прикладами ненадання допомоги хворому в юридичній та медичній літературі 

найчастіше називають відмову в огляді хворого, у виїзді за викликом, у втручанні в хід 

хвороби, у прийманні хворого до лікувальної установи, куди він був доставлений або 

прибув сам, відмову госпіталізувати його, організувати за ним нагляд, відмову надати 

невідкладну медичну допомогу громадянам в дорозі, на вулиці тощо [10, с. 102].  

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 140 КК України  

характеризується: 1) діянням (дією чи бездіяльністю) – невиконанням чи неналежним 
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виконанням медичним  працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого 

чи несумлінного до них ставлення; 2) наслідками у вигляді тяжких наслідків для 

хворого; 3) причинним зв'язком між вказаними діянням та наслідками.  

Невиконання професійних обов’язків означає, що медичний працівник не вчиняє 

ті дії, які він в силу виконуваної роботи зобов’язаний був учинити. Неналежне 

виконання професійних обов’язків має місце у разі, коли медичний працівник виконує 

свої обов’язки не у повному обсязі, недбало, поверхово, не так, як цього вимагають 

інтереси його професійної діяльності.  

За ст. 140 КК можуть кваліфікуватися, зокрема, такі діяння: несвоєчасний або 

неправильний діагноз захворювання, залишення хворого без належного медичного 

догляду, переливання крові іншої групи, неправильний вибір часу та обсягу проведення 

операції, залишення сторонніх предметів в організмі хворого під час хірургічної 

операції, застосування неправильного лікування, невиконання медсестрою вказівки 

лікаря щодо застосування до хворого ліків чи процедур, інфікування хворобою 

(наприклад, гепатитом С) під час хірургічного втручання тощо [11, с. 66]. 

Внаслідок недбалого або несумлінного виконання вказаних обов’язків для 

об’єктивної сторони обов’язковим є настання тяжких наслідків для хворого (смерть, 

ускладнення хвороби, інвалідність тощо). А разі спричинення тяжких наслідків 

неповнолітньому відповідальність настає за ч. 2 ст. 140 КК України.  

З метою диференціації кримінальної відповідальності залежно від тяжкості 

наслідків доцільним було в ч. 2 ст. 140 КК передбачити кримінальну відповідальність 

не тільки в разі настання тяжких наслідків для неповнолітнього, а й в разі смерті двох 

або більше осіб. 

Між дією (бездіяльністю) медичного працівника і наслідками необхідним є 

встановлення причинного зв’язку. У випадку, коли тяжкі наслідки для хворого не 

пов’язані невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх 

професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин (наприклад, запізніле 

звернення за медичною допомогою, відсутність на теперішній час науково 

обґрунтованих методів лікування певної хвороби, відмова пацієнта від медичних 

приписів або порушення ним встановленого режиму), відповідальність за ст. 140 КК 

виключається [12, с. 9].  

Проаналізувавши об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 140 КК України, 

можна зробити висновок, що назва цієї статті не повністю відображає її зміст, який є 

ширшим. Тому доцільно було б змінити назву ст. 140 КК України на наступну: 

«Невиконання чи неналежне професійних обов’язків медичним або фармацевтичним 

працівником» 

Щодо співвідношення об’єктивної сторони злочинів, передбачених ст.ст.  139, 140 

КК України О. Дудоров з цього приводу зазначає, що такий різновид невиконання 

медичним працівником своїх професійних обов’язків, як ненадання без поважних 

причин допомоги хворому, якщо це спричинило тяжкі наслідки, слід кваліфікувати за 

спеціальною нормою – ч. 2 ст. 139 КК. Стверджується також, що розмежувальними 

ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 139 і ст. 140 КК, виступають 

потерпілий і характер злочинного діяння: якщо ненадання допомоги хворому медичним 

працівником виражається лише у бездіяльності, то неналежне виконання професійних 

обов’язків медичним працівником – як у діях, так і в бездіяльності [13, с. 349]..  

З приводу розглядуваного співвідношення В. Марєєв зауважує, що поняття 

«невиконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних 

обов’язків» з точки зору об’єктивної сторони є схожим із поняттям «ненадання 

допомоги хворому». Але останнє поняття є вужчим, фактично різновидом першого, 

оскільки, крім надання медичної допомоги, на медичних і фармацевтичних працівників 
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покладено виконання низки інших обов’язків – наприклад, належним чином вести 

медичні картки пацієнтів [11, с. 571]. 

З огляду на вище зазначене можна зробити висновок, що самостійне існування ст. 

139 КК України взагалі не є необхідним. Доцільніше буде її виключити з КК України і 

передбачити за діяння, описане в ч. 2 цієї статті, відповідальність в ст. 140 КК України. 

Щодо діяння, караного за ч. 1 ст. 139 КК, тобто ненадання допомоги хворому 

медичним працівником, якщо це не спричинило смерть хворого або інші тяжкі 

наслідки, то до винного гуманніше та ефективніше застосовувати не кримінальну, а 

дисциплінарну і цивільну відповідальність.. 

Наступним елементом кримінально-правової характеристики злочинів є суб’єкт. 

В злочинах, передбачених ст.ст. 139, 140 він є спеціальним, а саме медичний працівник. 

Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 140 може бути також фармацевтичний 

працівник, однак це не є предметом мого дослідження. Я буду торкатися тільки ознак 

медичного працівника як спеціального суб’єкта ненадання хворому медичної допомоги 

і неналежного виконання своїх професійних обов’язків.  

Щодо чинного законодавства, то відповідно до ч. 1 ст. 22 Кримінального кодексу 

України кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину 

виповнилося шістнадцять років [4]. Однак оскільки суб’єкт злочинів, передбачених 

ст.ст. 139, 140 КК України є спеціальним, то він наділений і спеціальними ознаками. 

 Відповідно до ст. 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я, 

медичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту  

і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. [3]. Кваліфікаційні вимоги до посад 

медичних працівників у системі Міністерства охорони здоров’я України встановлено у 

Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 78 „Охорона 

здоров’я”, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 

березня 2002 р. № 117 та погодженому з Міністерством праці та соціальної політики 

України. Так, для лікаря медичного закладу відповідними нормативними актами 

визначені таки кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за 

напрямом підготовки „Медицина”; проходження інтернатури за однією зі 

спеціальностей медичного профілю; підвищення кваліфікації (курси удосконалення, 

стажування, передатестаційні цикли тощо); наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та 

посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї 

спеціальності [15]. 

До характерних ознак суб’єктів злочинів, передбачених ст.ст. 139, 140 КК 

України можна віднести: 1) спеціальну професійну підготовку, що підтверджується 

дипломом державного зразка про медичну освіту, а також іншими офіційними 

документами відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, 

затвердженого наказом МОЗ України від 19.12.97 р. № 359 та Положення про 

Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших 

медичних та фармацевтичних спеціалістів, затвердженого наказом МОЗ України від 

07.09.93 р. № 198; 2) професійну придатність, тобто відповідність особистих та 

професійних якостей особи спеціалізації посади, яку вона займає; 3) наявність у особи 

відповідних обов’язків, що закріплені у відповідних посадових правилах та інструкціях. 

[16, с. 236]. 

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 139 КК, характеризується 

умисною виною [17, с. 354]. Деякі автори правильно конкретизують цю форму вини, 

вказуючи на прямий умисел [18, с. 399; 17, с. 347], що можна пояснити наявністю у ч. 1 

ст. 139 КК словосполучення «якщо йому завідомо…». 

Психічне ставлення до наслідків, указаних у ч. 2 ст. 139 КК, може бути тільки 

необережним, а у разі встановлення умислу щодо смерті або певних тілесних 
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ушкоджень діяння винного слід кваліфікувати як відповідний умисний злочин проти 

життя або здоров’я людини. Психічне ставлення ж до діяння є умисним. Тобто має 

місце змішана форма вини. 

Суб’єктивна сторона злочину неналежного виконання професійних обов’язків 

медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК) визначається психічним 

ставленням до суспільно небезпечних наслідків і характеризується необережністю    

[17, с. 350]. Дещо іншої точки зору дотримується Г. Чеботарьова, яка вважає, що 

злочин, передбачений ст. 140 КК, може бути вчинений як з «чистої» необережності, так 

і зі змішаною формою вини [19, с. 427]. Не можу погодитись з її висловленням. На мою 

думку суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 140 КК, характеризується все ж 

таки завжди необережною формою вини: злочинною самовпевненістю або злочинною 

недбалістю. Ст. 140 КК України прямо вказує на це фразою «…внаслідок недбалого чи 

несумлінного до них ставлення…». Це свідчить,  що невиконання чи неналежне 

виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків не може бути вчинено 

умисно. 

Отже, злочини, передбачені ст.ст. 139, 140 КК України розрізняються за формою 

вини. Якщо ненадання допомоги хворому медичним працівником характеризується 

умисною в разі ненастання тяжких наслідків для хворого та змішаною формою вини в 

разі їх настання, то неналежне виконання ним своїх професійних обов’язків лише 

необережною формою вини. 

Проведене дослідження дозволяє висунути наступні пропозиції щодо 

вдосконалення кримінального законодавства, яке передбачає відповідальність 

медичних працівників за недбалість при наданні медичної допомоги: 

1. Виключити з КК України ст. 139, оскільки її подальше існування є 

недоцільним; 

2. Уточнити назву ст. 140 КК, оскільки вона не повною мірою відображає її зміст, 

а саме «Невиконання чи неналежне виконання професійних обов’язків медичним або 

фармацевтичним працівником»; 

3. Передбачити  у диспозиції ч. 2 ст. 140 КК України посилену відповідальність за 

вчинення діяння, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України, якщо воно спричинило смерть 

двох або більше осіб з метою забезпечення диференціації кримінальної 

відповідальності залежно від тяжкості наслідків. 
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РАДЯНСЬКІ САТИРИЧНІ ПЛАКАТИ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗЯННОЇ 

ВІЙНИ 
 

Д. С. Тюльнєв, І. М. Єсіп 

 

Резюме. У статті розглядається питання розвитку радянського сатиричного плакату в роки Великої 

Вітчизняної війни. Автор проаналізував характерні образи, які активно застосовувалися в плакатах задля 

поширення ідеї боротьби за перемогу. У дослідженні звертається увагу на основні тенденції, які можна 

прослідкувати в плакаті. 

Ключові слова: сатиричний плакат, пропаганда, агітація. 

 

Велика Вітчизняна війна – це не тільки воєнне зіткнення, протистояння країн. Це 

ще й ідеологічна боротьба, де, крім армії і флоту, важливе місце під час війни займає 

ідеологічна пропаганда й агітація. При чому така “обробка” стосується не тільки свого 

населення і солдат, але і супротивників. Не дивно, чому учасники Другої світової війни 

приділяли надзвичайну увагу до різних засобів пропаганди. Виключенням не стало 

радянське плакатне мистецтво, зокрема сатиричні плакати. Тому дослідження 

сатиричного плакату є актуальним у виявленні його впливу на маси, адже тільки сміх 

над ворогом і віра в Перемогу сприяли підвищенню бойового духу громадян СРСР і 

спонукали їх до рішучих дій. Інакше кажучи, феномен сміху є надзвичайним явищем, 

що активно проявився у роки Великої Вітчизняної війни, і потребує детального 

дослідження. 
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Але сміх можна використовувати і в мирних цілях. Зараз, під час передвиборчої 

кампанії, це питання постає знову актуальним, бо сміх як засіб боротьби за голоси 

електорату є дієвим явищем. Отже, дослідження сатиричного плакату Великої 

Вітчизняної війни як найкращого сплеску сатири за всі часи існування Радянської 

влади, виявлення механізмів і засобів його створення дозволить використати це 

позитивне надбання в різних сферах сучасного українського суспільства, зокрема 

політичній. 

У ході написання роботи були використані як загальнонаукові методи (описовий, 

аналізу і синтезу, дедуктивний), так і спеціально-історичні: історико-порівняльний, 

проблемний.   

 Достатньо велику увагу плакатному мистецтву приділили радянські 

мистецтвознавці й історики. Зокрема, слід виділити наступних учених: А.Ю. Нурок, 

Г.Л. Демосфенова, Н.І. Шантико, І.О. Свиридова, Н.І. Бабурина, Г.Д. Комков [1]. 

Мистецтвознавчі роботи до того ж мають багато зображень плакатів. 

 Сучасні українські дослідники також займаються проблемами сатиричного 

плакату під час Великої Вітчизняної війни, зокрема Д.Шалигіна, І.М. Грідіна, О.О. 

Салата [2]. Але, на жаль, поки що не має узагальненої роботи, яка б усебічно 

висвітлювала поставлену проблему. 

 Серед іноземних авторів увагу слід звернути на монографію Ентоні Родса 

“Пропаганда. Плакаты, карикатуры, кинофильмы Второй мировой войны 1939-1945” 

[3]. Його робота стосується лише окремих аспектів, пов’язаних з сатиричним плакатом. 

Проте монографія має значну перевагу: наявність яскравих ілюстрацій. При чому деякі 

плакати представляються вперше і їх не має в мережі Інтернет чи вітчизняних і 

радянських виданнях.  

 Плакат представляє собою вид графіки, одиничний витвір мистецтва, виконаний 

в агітаційних, рекламних або навчальних цілях [4]. При створені зображень 

сатиричного характеру митці використали наступний принцип, запропонований ще 

Н.Г.Чернишевським: “Безобразное становится комическим только тогда, когда 

усиливается казаться прекрасным…” [5]. На нашу думку з Н.Г.Чернишевським можна 

погодитися, оскільки дійсно застосовуючи такий принцип збільшується сатиричне 

навантаження на зображення, що сприяє засвоєнню “правильної” думки. 

 На підставі вивченого матеріалу можна зробити такі узагальнення:  

1. Сатиричний плакат Великої Вітчизняної війни продовжив традиції 30-х років, 

хоча дещо змінилася тематика. На відміну від 30-х років, “ворогом народу” стали 

виключно фашисти, хоча раніше більше “ворогів” було в середині держави. Радянське 

керівництво таким чином намагається згуртувати своїх громадян проти зовнішньої 

загрози, “забувши” гріхи “внутрішніх ворогів” і представників їх сімей. Перемога була 

необхідна будь-якою ціною, що можна було навіть переступити через певні ідеологічні 

міркування. До того ж продовження розпалення ворожнечі в середині СРСР могла 

остаточно розхитати і так досить складне положення, що склалося після декількох 

місяців війни. 

2. Значна кількість сатиричних плакатів робить акцент на звірствах фашистів, а з 

цього витікає намір викликати почуття помсти і ненависті до ворога (В.Дени “Убей 

фашиста-изувера!” 1942 р., “Лицо гитлеризма” 1941 р., Кукрыниксы “Долг платежом 

красен” 1941 р.). Цікавими є плакати Кукриніксів “Беспощадно разгромим и 

уничтожим врага” 1941 р. і “Превращение фрицев” 1942-43 рр. Перший плакат показує, 

що Гітлер скористався пактом Молотова-Рібентропа для підготовки до нападу на 

СРСР, але керівництво держави не допустить його перемоги. З іншим плакатом 

пов’язано одразу декілька ідей. По-перше, карикатура засвідчує, що армія ворога буде 

знищена. Митці вдало пригадують надзвичайно складні погодні умови, до яких 
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фашисти зовсім не були готові, “сміючись” над відсутністю почуття передбачення в 

керівників Третього Рейху. По-друге, плакат мав агітаційну силу для німецьких воєнно-

полонених, що їх колись посилали на загибель заради чужих нацистських інтересів. 

Радянська влада неодноразово засвідчувала, що Червона Армія бореться проти 

фашизму і його лідерів, але ніяк проти простих громадян Німеччини [6]. 

3. У більшості випадків головними героями сатиричних плакатів виступають 

Гітлер, Гебельс, Муссоліні. Як тільки радянські плакатисти не висміювали головних 

представників нацистської і фашистської верхівок! Тому краще розглядати ці плакати, 

використовуючи ці головні образи. Зрозуміло, найпоширенішим були зображення 

Гітлера (Кукринікси “Большая тройка вяжет врага узлом”, “Брехомет” 1942 р., 

“Потеряла я колечко…” 1943 р., “Генерал с Восточного фронта хочет услышать приказ 

Гитлера, а последний раздумывает” 1944 р., МОА “Красноармейская азбука” 1943р., 

В.Н. Дени “Фашистская ставка. Красноармейская поправка!” 1943р., “Узнал 

фашистский стервятник, что у нас тут – не ягнятник”, “На восток! 1941 г. На запад! 

1944 г.” 1944 р., П.А.Саркисян “Новогоднее гадание” 1944-45 рр., М.М.Черемных 

“Волчья елка” 1944-45 рр., Л. Бродаты “Закуска по-русски”, Т.А. Маврина “Стой! 

Прочти рассказ о том, как боролась Русь с врагом!” 1941 р. На цих плакатах показано, 

що бажання фюрера володіти всім світом ніколи справдиться. Плакатисти всіма 

сатиричними засобами намагаються передати неможливість втілення в життя планів 

Гітлера. Така думка простежується в усій композиції кожного з плакатів окремо. 

4. На деяких плакатах поруч з Гітлером часто зображено міністра пропаганди 

Геббельса. Ця людина стала злим генієм пропаганди, і саме через це радянські митці 

так часто робили нападки на міністра, бо бачили у ньому потенційного ворога, що 

може протистояти радянській пропаганді. Тому плакатисти починають його 

компрометувати. То вони зображують Геббельса в якості брехомету, яким користується 

Гітлер, і що поширює неправдиві свідчення у своїх листівках (Кукринікси “Брехомет” 

1942 р.), то міністра порівнюють з віслюком (В. Лебедев “Наша азбука” 1943 р.), бо ця 

тварина нічого хорошого кричати не буде і тому її не слід слухати. Подібно до 

брехомету Геббельса зображували за установкою з ручок (Кукринікси “Антивоздушная 

установка Геббельса”, “Les menteurs de Berlin”, ці плакати на меті мали ту ж думку. 

Менше були представлені плакати з зображенням Беніто Муссоліні. Можливо це 

було пов’язано з тим, що кількість німецької армії була значно більше, ніж італійської. 

Яскравим плакатом, що “присвячений” дуче можна вважати С.Н. Костина “Муссолини 

и гусь” 1943 р. Автор пригадавши давньоримський сюжет, пристосував його до 

сучасних йому реалій. Остання фраза діалогу між гускою і дуче висміює союзницькі 

відносини з Німеччиною, які нічого доброго Італії не принесуть: “… кто же теперь 

тебя, дурака, спасать будет, если ты сам всех гусей немцам на съедение отдал”. В образі 

Муссоліні легко вгадати гусака, а як відомо цей символ завжди означав людину, яка 

вважала себе найкращою, але насправді такою не була. На плакаті Кукриніксів 

“Тучный дуче” 1943 р. через висміювання фізичних вад Муссоліні (велика вага і 

відсутність волосся) художники намагалися показати зменшення територій, які були 

захоплені Фашистською Італією до і під час війни.  

5. Крім лідерів ворожих держав, поширеним був узагальнюючий образ воїнів 

нацистської армії. Наприклад, на плакаті В.Дені „На Москву! Хох! От Москвы: ох!“ 

1941-42 рр. зображена самонадійність ворогів, які не думали, що отримають таку відсіч. 

Зовсім іншим постає німець на плакаті Кукриніксів “Юный Фриц” 1942 р., де його 

зображають як дегенерата. Він представ перед нами як пияка, бешкетник, розбійник, 

людина, що руйнує мистецтво. Це однобічна характеристика, адже не всі нацистські 

воїни мали повний набор цих рис. Хоча те, що вони робили з простим населенням, 

заслуговує тільки на таку досить адекватну реакцію. Особливо яскраво останні слова 
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ілюструє агітаційний плакат з карикатурними мотивами, який має назву “Близок час 

расплаты” В. Иванова 1944 р. З яким задоволенням “фриц” вбиває дівча, яка відчуває 

надзвичайний біль!!! 

6. Взагалі для сатиричних плакатів характерним є постійні звертання до 

фольклору, але ця риса проявилася не на зображеннях, а в лозунгах. Наприклад, “Что с 

воза упало – то пропало”, “На чужой каравай рот не разевай”, “Терем-тюремок” тощо. 

Таким чином, протягом Великої Вітчизняної війни сатиричний продовжував 

розвивати традиції, набуті ще в 30-ті роки. У плакатах дещо змінилася ідея щодо 

“ворога народу”. Тепер у цій якості виступили фашисти, а за “гріхи” “своїх ворогів 

народу” на час війни забули. Сатиричний плакат висміював як діяльність конкретних 

державних діячів (Гітлера, Геббельса, Беніто Муссоліні), так і використав загальні 

образи (фашистські солдати). Сатиричний плакат мав важливе значення в підвищенні 

бойового духу простих громадян СРСР і сприяв наближенню перемоги. 

В цілому виявленні способи і засоби висміювання можна використати у розвитку 

реклами, що може охоплювати різні сфери: починаючи від побутових і закінчуючи 

політичними питаннями. 
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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ,  

ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН 
 

Д. С. Фоменко,   Н. О.  Тімошенко  

 

Резюме У даній статті передбачається розглянути таке явище ,як особистість жінки, яка вчинила 

злочин, виділити причини та умови жіночої злочинності, вплив  психофізичних властивостей жінки на її 

суспільно-правову поведінку. 

Ключові слова: особистість, жіноча злочинність, мотивація злочинів, причини і умови злочинності. 
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Наявність жіночої злочинності в Україні, а у певні періоди і її значне зростання, 

має вкрай негативні наслідки. Цей факт призводить до помітного погіршення якості 

виховання і появи бездоглядних дітей, розпаду сімей, поглиблює падіння моральності, 

негативно впливає на рівень духовності суспільства в цілому. Жіноча злочинність  у 

теперішній час є  дуже поширеним явищем. За інформацією Державної кримінально-

виконавчої служби України станом на 1 березня 2011 року в установах Державної 

кримінально-виконавчої служби України перебувало 6,3 тис. засуджених жінок, з яких-

103 неповнолітні. Тому на мій погляд існує необхідність вивчення жіночої злочинності 

метою розуміння причин і умов її виникнення та попередження. 

Метою даної статті є розкриття головних закономірностей формування мотивів 

злочинів, учинених жінками, розгляд та аналіз причин та умов жіночої злочинності, 

визначення тих психофізичних властивостей жінки, які впливають на її суспільно-

правову поведінку.  

Жіноча злочинність є дуже цікавим явищем тому її вивченням  займалося дуже 

багато дослідників, серед яких Ю.М. Антонян, Л.Ш. Берекашвілі, А.А. Габіані,  

В.В. Голіна, М.Н. Голоднюк, А.К. Звірбуль, В.М Зирянов, І.А. Кирилова,  

В.О. Меркулова, В.А. Серебрякова, О.В. Середа, П.М. Тарновська, Д.А. Тузов,  

Г.Ф. Хохряков, Л.О. Шевченко, Т.М. Явчуновська, А.І. Яковлєв та інші. Кримінологічні 

характеристики жіночої злочинності в Україні та питання її попередження в окремі   

роки   досліджували  на  рівні  кандидатських  дисертацій  А.Б.  Блага,   М.В.  Стрюк,   

Т.А. Шулежко, В.В. Федусик. 

На думку О. М. Джужі, В. В. Василевича, причини злочинності – це соціально-

психологічні обставини, які безпосередньо спричиняють злочинність і закономірним 

наслідком яких є злочин, а умови злочинності – це комплекс явищ, які впливають на 

злочинність і є певними обставинами, що сприяють її виникненню та існуванню[1, с. 4]. 

А.І. Долгова класифікує детермінанти злочинності за двома підставами: за рівнем 

дії (субординації) виділяють причини й умови загалом та окремі її види, залежно від 

особливостей конкретного злочину; за змістом – соціально-економічні, виховні, 

правові, організаційно-управлінські та інші причини, причому соціально-психологічні 

детермінанти є безпосередніми причинами злочинності [2, с. 146]. 

Н.В. Кузнецова вважає, що соціально-психологічна причина злочинності 

передбачає деформації групової, індивідуальної свідомості економічного, морального, 

сімейно-побутового характеру, які необхідно трактувати як безпосередні причини 

жіночої злочинності. Деформації економічної свідомості на рівні групової й 

індивідуальної свідомості виявляються в певних різновидах користі, у переконанні 

неможливості правомірними шляхами розв’язати групою або індивідуально проблеми 

забезпечення гідного рівня життя собі та своїй родині [3, с. 62]. 

Також  О. М. Джужі, Є. М. Моісеєва, В.В. Василевич вважають, що  злочинність 

об’єктивно детермінована історичними умовами життя суспільства, які визначені 

сукупністю економічних, соціальних та ідеологічних відносин. Серед причин 

злочинності виокремлюють психологічну, економічну та біологічну концепції[4, с. 40-

41]. 

На нашу думку позиція вчених дуже вірна ,оскільки жіноча злочинність включає 

у себе сукупність причин та умов ,які підштовхують її до вчинення злочину. 

Отже , причинами жіночої злочинності є : 

 посилення соціальної нерівності людей, формування  соціальних класів – від 

багатих до бідних; 

 антигромадські явища, такі як алкоголь, наркоманія, проституція, 

бродяжництво; 
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 зменшення ролі сім’ї та її  послаблення соціального контролю; 
 процес «ужесточения» звичаїв в суспільстві ; 

 впровадження моралі збагачення усіма доступними засобами; 
 зміцнення правового нігілізму та зневага до закону. 
У силу ряду біологічних, психологічних чинників жінка покликана виконувати 

специфічні функції і ролі, які роблять її особливо вразливою в плані соціальної оцінки, 

громадської думки, гостроти реагування держави на аномальну поведінку. 

Призначення жінки – стати матір'ю і вихователькою своїх дітей , цементуючою 

«силою» мікроелемента суспільства – сім'ї, зумовлює значимість соціально 

схвалюваних і допустимих форм поведінки, дають простір для творчої, діяльності у 

сфері суспільного виробництва, в сімейно – побутовій сфері. В її основі велике місце 

займає психологічний критерій: вбивство з пристрасті, по материнській любові, по 

статевої любові, вбивство на ґрунті притуплення морального почуття, вбивство на 

ґрунті статевих відносин. З цієї причини одні й ті ж вбивства, наприклад, чоловіків – 

найчастіше з них, дітовбивство (у ряді окремих випадків), можуть зустрічатися в різних 

групах, розділених по психологічному критерію. У меншій мірі використовується 

критерій агресивної спрямованості ( дітовбивство ) або його мотив (корисливі вбивства, 

вбивства з помсти). Якщо брати в розрахунок спрямованість вбивств на конкретних 

осіб і його мотиви, то можна разом з автором виділити наступні види вбивств: 

мужевбивство, дітовбивство, вбивства корисливі, з помсти, випадкові, вбивства 

нервово і душевнохворих [8 , c. 5] 

Оскільки жінок відрізняє особливе становище в системі функціональних відносин 

у суспільстві , відхилення в поведінці найбільш яскраво проявляються в тяжкі наслідки, 

що відносяться безпосередньо до особистості, сім'ям, фізичному і моральному 

становленню підростаючого покоління, суспільства в цілому. Однак, життєва 

активність, зусилля окремих жінок направляються не на множення громадських 

багатств, а на вишукування шляхів і засобів для вилучення протиправним способом 

доходів, здатних задовольнити матеріальні або інші потреби .Але на нашу думку 

держава також винна в цьому: жінка, яка захищає свою сім’ю, йде на крадіжку, щоб 

прогодувати власну дитину, оскільки держава не може її забезпечити і тим самим сама 

підштовхує її на порушення закону. Але при цьому наноситься суспільству моральний 

збиток, «який виражається в тому, що жінки, котрі стали на злочинний шлях, тим 

самим розбещують, деморалізують оточуючих, особливо негативний вплив, надаючи 

на підростаюче покоління фактом свого матеріального благополуччя, досягнутого 

шляхом різного роду махінацій, нерідко залишаються нерозкритими і безкарними «. 

Жіноча злочинність характеризується поряд з рисами, спільними для всієї 

злочинності певною специфікою, яка дозволяє виділяти і розглядати цю категорію 

злочинів у ролі щодо самостійного елементу злочинності [6]. 

У мотивації злочинної діяльності у жінок, як при скоєнні корисливих, так і 

насильницьких злочинів, велике значення набувають такі мотиви, які тісно пов'язані з 

сімейно – побутовою сферою. Поведінка жінок значною мірою визначають і злочини 

без чітковираженого мотиву. 

Специфічною особливістю корисливої злочинності жінок є переважно 

повторність тотожних або ж однорідних посягань на власність ненасильницького 

спрямування. 

      Однією із негативних тенденцій сучасної жіночої корисливо-майнової 

злочинності є більш швидке її зростання: майже п’ята частина всіх крадіжок, 36 % 

крадіжок, поєднаних із проникненням у житло. Проте за наслідками, способом 

вчинення (за умови вчинення злочину  жінкою одноособово) ці крадіжки не становлять 

тієї особливої суспільної небезпеки як такої, що зумовлює необхідність застосування 
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позбавлення волі. Як правило, жінки вчиняють крадіжки, які не вимагають 

застосування насильства і спеціальних технічних засобів, завдають незначної 

шкоди[8,с. 128]. 

Крайня міра моральної і соціальної інертності, низька самооцінка зумовлюють 

той факт, що здебільшого жінки стають жертвами свого конформізму, оскільки сильно 

піддаються зовнішньому впливу.  Більшість злочинів корисливого спрямування 

вчиняються жінками у співучасті з іншими особами. Зокрема, це стосується крадіжок, 

поєднаних із проникненням у житло (інше приміщення, сховище): майже кожна друга 

жінка є співвиконавцем злочину разом із чоловіком (чоловіками), і лише кожна 

четверта зорганізувалася для виконання небезпечного діяння з іншими жінками 

(жінкою). Якісний склад групи за статевою приналежністю зумовлював тяжкість 

злочину, залежно від способу вчинення, застосування чи не застосування насилля. 

Злочини, що вчиняла жінка з чоловіками, зазвичай призводили до значних шкідливих 

наслідків, завдавали більші збитки . 

Найбільшу питому вагу серед жіночої насильницької злочинності становлять 

вбивства на сімейно-побутовому ґрунті, вчинені жінкою внаслідок провокуючої, 

протиправної поведінки потерпілого, коли жінка вдається до вбивства як до 

самозахисту, доведена до відчаю пияцтвом, побоями, знущанням чоловіка. В умовах 

соціально-економічних негараздів, які значною мірою впливають на соціально-

психологічний стан сімейно-побутових відносин і виникнення сімейного 

неблагополуччя, зростають тяжкі насильницькі злочини в сім’ї. Мотивами вбивств і 

тяжких тілесних ушкоджень стають прагнення вирішити проблемні ситуації, 

конфлікти; помста, ревнощі, корисливість, страх тощо.  

Жінка призвана бути дружиною, матір’ю оберігати власну родину, але частіше 

усього жінки схильні до вбивства своєї новородженої дитини. Оскільки після пологів 

жінка може впасти у депресію, її гормональний та психічний стан нестабільний, розлад 

психіки, що виникає зазвичай у перші 2-4 тижні після пологів (післяпологовий психоз). 

Дітовбивство – правопорушення, нерідко зустрічається при різних ступенях 

розумової відсталості. У характері дітовбивців виступають такі риси, як депресивні 

ознаки і боязнь спілкування. Серед вбивць немовлят «найчастіше психічно здорових 

жінок, як правило, відзначалися такі риси характеру, як тривожність, невпевненість у 

собі, боязкість, підвищена вразливість, низький рівень стійкості до стресів. Зазначені 

особистісні особливості обумовлюють в умовах затяжного перебігу психотравмуючої 

ситуації, накопичення емоційної напруги «. «Необхідно також враховувати ряд 

специфічних фізіологічних чинників, обумовлених вагітністю і післяпологовим 

періодом. Самі пологи є специфічним стресом, на тлі якого в період, що відноситься до 

скоєння дітовбивства, у жінок відзначається гостра розгубленість, дезорганізація 

поведінки, недостатній облік своїх дій, зниження прогнозу своїх дії і адекватної оцінки 

ситуації в цілому». Основними способами дітовбивства є удушення і утоплення [8, c. 

68]. 

Жертвами сімейно-побутових злочинів стають подружжя, діти, сусіди, 

співмешканці, родичі, друзі та знайомі. За деякими спостереженнями, в організації 

вбивств родичів на замовлення, як це не дивно, «пріоритет» належить жінкам. 

Ця категорія жінок серед осіб, які уперше відбувають позбавлення волі за 

вчинення умисного вбивства, становить понад 80 %. Така група діянь стосується 

специфічної сфери суспільних відносин, характеризується суттєвими кількісними 

відмінностями, які відтворюють типовий значно відмінний (порівняно із основним 

складом злочину) ступінь суспільної небезпечності вчиненого та особи винної за 

об’єктивними (місце, спосіб, стосунки винної з потерпілим) та суб’єктивними 

(наявність особливого психічного стану жінки, зумовленого сукупністю емоційно-
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чуттєвих, фізіологічних властивостей) обставинами. У 84,5 % випадків судом 

зазначено, що стосовно підсудної була провокуюча, протиправна поведінка 

потерпілого[ 7, с.10]. 

Вбивства частіше жінки вчиняють без свідків або при їх мінімальній кількості. У 

деяких випадках жінки вбили своїх чоловіків, співмешканців з помсти за образу та 

насилля напередодні, коли вони спали, знаходилися у стані алкогольного сп’яніння, що 

є специфічним способом розправи людини, яка є фізично слабшою за потерпілого. 

Лише 6,5 % жінок заздалегідь обмірковували деталі убивства і готувалися до цього. 

Взагалі за умов міжособистісного сімейно-побутового конфлікту виявляється 

специфічний варіант впливу жінки та поведінки потерпілого на результат конфлікту. 

Якщо у сутичках між чоловіками до останнього моменту кожне має рівні можливості 

стати злочинцем, або потерпілим, зовсім інша ситуація постає під час сварки, бійки між 

чоловіком та жінкою. Анатомо-фізіологічні властивості жінки позбавляють її таких 

потенційних можливостей. Тому така невтішна статистика щодо значної кількості 

жінок, які потерпають від насилля (на одне вбивство чоловіка дружиною припадає сім 

убивств дружин чоловіками). За різних причин (соціально-економічних, суб’єктивних) 

жінки не лише не йдуть (або не можуть піти) від особи, яка завдає їй фізичного та 

психічного болю, але й дуже рідко заявляють про такі інциденти у сім’ї (лише у трьох 

випадках з кожних ста жінка звертається в правоохоронні органи)[7, с. 12 ] 

Особливий психічний стан жінок, спровокований довготривалими психо 

травмуючими ситуаціями або ж безпосередньо конкретною негативною ситуацією, 

фізичним, психічним знущанням потерпілого, зумовлює актуальність питання свободи 

волі жінки за умов протиправної поведінки потерпілого, можливості правильного 

вибору варіанта поведінки. Наявність особливих конкретних життєвих ситуацій, за 

умов їхнього безпосереднього впливу на поведінку жінки, знижують ступінь небезпеки 

розглядуваного виду злочинного діяння.  

 Враховуючи вище сказане ,слід вказати на умови жіночої злочинності, якими 

виступають суспільні явища, що безпосередньо не впливають на вчинення злочину, 

однак позначаються на механізмах формування та дії причини, посилюючи їх 

значущість. Від умов, що супроводжують учинення конкретного злочину, залежить 

вибір способу реалізації злочинного наміру й об’єкта злочинного посягання; умови 

визначають розміри та характер завданого збитку, місце й час учинення злочину. 

Одним із мотивів злочинної поведінки жінок є образа, спричинена переважно 

ревнощами. Жінки надмірно емоційні, що й призводить до вчинення тяжких злочинів із 

зазначених причин [9, с. 79]. 

Також  свій відбиток надає й соціальне середовище .У неблагополучних сім’ях, 

якщо батьки алкоголіки, наркомани, б’ють, знущаються над дитиною це відкладає 

відбиток на психіку дитини, на сприйняття світу. У дитини формується агресивність, 

відчуття неповноцінності, ненависть до людей, а в деяких випадках дитина 

закривається в особі та боїться суспільства. 

За даними дослідження О. М. Джужі, В. В. Василевича, А. М. Антоняна, майже 

15% засуджених жінок мають різні психічні аномалії. Найчастіше це гостра форма 

алкоголізму, психопатії, органічні ушкодження центральної нервової системи, наслідки 

мозкових травм. Крім того, у неповнолітніх засуджених виявлено венеричні 

захворювання (сифіліс і гонорея). На наш погляд, держава має надавати допомогу, 

передусім, дівчатам-підліткам, які опинилися в скрутному становищі й учиняють 

антигромадські дії, для чого необхідно впроваджувати комплекс індивідуальних 

виховних заходів, установлювати опіку й піклування, направляти в дитячі будинки, 

школи- інтернати, влаштовувати на роботу чи навчання, надавати медичну допомогу, 
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оскільки більшість дівчат-правопорушниць страждають на венеричні, соматичні та 

психічні захворювання[5, с. 86]. 

Таким чином, жіноча злочинність має свою специфіку ,передбачає  цілий 

комплекс питань, які повинні вирішуватися державою та суспільством . Тобто жінка 

повинна відчувати себе перш за все матір’ю ,дружиною ,але пам’ятати про рівність між 

жінкою та чоловіком. На відміну від цього держава повинна  забезпечувати  фінансову, 

матеріальну допомогу та соціальну підтримку, надати можливість жінці заробляти та 

займати посади такі, як і чоловік . 
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УДК 340.12 

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ: ДОПУСТИМІСТЬ ІСНУВАННЯ ТА СУТТЄВІ 

ОЗНАКИ 
 

О. О. Черніков, В. А. Малига 

Резюме. У даному дослідженні обґрунтована допустимість існування категорії «зловживання 

правом», виявлені суттєві ознаки даного юридичного феномену. Встановлено, що єдиною підставою 

кваліфікації діяння суб’єкта права як зловживання правом є юридичний склад, який складають 

встановлені сутнісні загальні ознаки. 

Ключові слова: зловживання правом, суб’єктивне право, правова поведінка. 

 

Проблема зловживання правом на сучасному етапі розвитку суспільства постає 

все гостріше, адже з одного боку, подібні діяння є розповсюдженими на практиці, а з 

іншого – складність розуміння змісту цього явища обумовлює різноманітні погляди 

науковців на цей юридичний феномен. 

Незважаючи на те, що проблема зловживання правом досліджується ще з часів 

римського права, ступінь її наукової розробки невисокий. Теоретичну основу 

досліджуваного питання складають праці багатьох вітчизняних та зарубіжних фахівців. 

Проблему зловживання правом досліджували Агарков М.М., Бару М.І., Братусь С.М., 

Горбась Д.В., Грибанов В.П., Зайцева С.Г., Іоффе О.С., Калюжний Р.А., Курбатов А.Я., 

Малєін Н.С., Маліновський О.О., Муранов А.І., Покровський Й. О та інші вчені. 

Метою даної статті є конкретизація найбільш типових ознак зловживання правом, 

дослідження сутності цього юридичного феномена. 

У сучасній світовій правовій ідеології вже давно закріплено принцип 

неприпустимості зловживання правом. Так, ст. 29 Загальної декларації прав людини 

(1948 р.) вказує, що при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна 



116 

 

зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою 

забезпечення належного визнання і поваги прав та свобод інших осіб та забезпечення 

справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в 

демократичному суспільстві. 

Однак, не дивлячись на таке, здавалося б, вище юридичне визнання самого 

терміна, наукові дискусії з приводу природи зловживання правом тривають. Більш 

того, деякими науковцями (М.М. Агарков, С.М. Братусь, Н.С. Малєїн, А.І. Муранов, 

В.А. Рясенцев, М.В. Самойлова) ставиться під сумнів саме існування категорії 

зловживання правом. Проте, кожен з них має специфічне обґрунтування своєї позиції. 

Так, Агарков М.М. спираючись на тезу Планіоля, згідно з якою здійснення права 

не може бути протиправним, вважає, що ті дії, які називають зловживанням правом 

насправді здійснені за межами права. Отже, відповідна поведінка особи має 

визнаватися протиправною, але не зловживанням, оскільки особа, виходячи за межі 

наданого їй права, не вважається такою, що здійснює своє право. Вчений також 

наголошує, що сам термін «зловживання правом» точно не виражає сутність справи і 

ним можна користуватися, не забуваючи про його умовність. Самойлова М.В. 

стверджує, що протиправного здійснення права взагалі бути не може, оскільки в такому 

разі порушуються закони логіки [1; с. 427].  

Така позиція вчених є цілком обґрунтованою, якщо брати до уваги те, що 

зловживання правом ними розглядалося як реалізація (здійснення) права поза його 

межами, а не всупереч його призначенню (про що йдеться в інших працях). Слід 

погодитися з тим, що дії, вчинені за межами наданого законом суб’єктивного права, не 

є зловживанням правом, оскільки вони не є саме «вживанням» права, бо суб’єкт не є 

носієм тих прав, що виходять за межі наданого йому права. Тому виходячи з положень 

наведених авторів неможливо дати правову кваліфікацію діянням особи, яка 

використовуючи свої права і не порушуючи рамки правових обмежень (меж 

суб’єктивного права) завдає шкоди правам та інтересам іншої особи [2, с. 30]. 

На думку Бару М.І., термін «зловживання правом» не можна розглядати як 

суперечливе і позбавлене сенсу поєднання категорії, що виключають одна одну. Якщо 

поведінка особи, її дії не відповідають змісту належного їй права, в такому випадку, 

безумовно, має місце зловживання правом. Незважаючи на уявну суперечливість, 

продовжує Бару М.І., не можна заперечувати поняття «зловживання правом». Воно 

істотно відрізняється від поняття «протиправні дії». Випадки зловживання правом, 

безумовно, складніше розпізнати, ніж випадки протиправних дій. Однак зловживання 

правом, у кінцевому рахунку, веде до правопорушення. Але якщо протиправна дія 

навіть формально не ґрунтується на праві і виступає в чистому вигляді, то зловживання 

правом завжди зовні спирається на суб'єктивне право і формально не суперечить праву 

об'єктивному. Якщо у особи немає суб'єктивних прав, то зловживати правом вона не 

може. Здійснити ж протиправну дію і при відсутності суб'єктивних прав вона може».  

Нам відомий випадок, – пише М.І. Бару, – коли домовласник, не досягнувши за 

допомогою суду виселення з будинку небажаного йому квартиранта, знищив у 

відсутність квартиранта частину будинку (належного домовласникові на праві 

власності), залишивши квартиранта під відкритим небом. Хіба це не є зловживанням 

правом власності? Адже така поведінка власника стала можливою саме в зв'язку з 

наявністю у нього права власності [3, с. 118]. 

У наведеному прикладі наочно видно, як уповноважений суб'єкт в буквальному 

сенсі слова залишає людину без даху над головою, за допомогою здійснення свого 

права. Дії домовласника цілком законні, оскільки він як власник має право 

розпоряджатися своїм будинком на власний розсуд. 
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Цікавою є позиція Грибанова В.П., який зазначає, що питання про наявність або 

відсутність зловживання правом може бути вирішено, перш за все, в залежності від 

співвідношення між санкціонованим законом загальним типом можливої поведінки 

уповноваженої особи і тією її конкретною поведінкою, яку вона здійснює з метою 

реалізації свого суб'єктивного права.  

При цьому можливі різні ситуації. У тих випадках, коли особа взагалі виходить за 

рамки наданого їй суб'єктивного права, за межі його змісту, вона діє вже не як носій 

даного суб'єктивного права, не як уповноважений суб'єкт. Тут відсутнє саме 

«використання» права і незалежно від того, чи використовує в даному випадку особа 

дозволені або заборонені конкретні форми поведінки, тобто діє вона правомірно або 

протиправно, останнє в будь-якому випадку не може бути віднесено до випадків 

зловживання правом.  

Немає підстав говорити про зловживання правом і в тих випадках, коли конкретні 

форми поведінки уповноваженої особи щодо здійснення права повністю відповідають 

загальному типу встановленої законом поведінки, коли між змістом суб'єктивного 

права і його здійсненням немає розбіжностей. В даному випадку ми маємо справу з 

нормальним процесом реалізації права. 

Про зловживання правом мова може йти лише у випадку, коли уповноважений 

суб'єкт, діючи в межах належного йому суб'єктивного права, в рамках тих 

можливостей, які складають зміст даного права, використовує такі форми його 

реалізації, які виходять за встановлені законом межі здійснення права [4, с. 46–47]. 

Малєін Н.С., критикуючи цю позицію зазначає, що в такому випадку можливий 

лише один варіант із двох: якщо суб’єкт діє в межах наданого йому права, немає 

зловживання правом, а якщо суб’єкт виходить за межі, встановлені законом, то він 

порушує закон, не зловживає правом, а отже, має місце елементарне правопорушення 

[5, с. 29]. Маліновський О.О. критикує таку позицію за її догматичність та 

спрямованість на заведення досліджуваної теорії в глухий кут. Він зазначає, що «… 

доктрина зловживання правом – це не спроба додати до теорії правової поведінки 

(поряд з правомірною і протиправною) ще один вид – «правозловживальної» 

поведінки. Її завдання – спробувати дати іншу характеристику давно відомим 

юридичним категоріям, розглянути процес здійснення права з точки зору добра і зла, 

вивчити природу правомірних, але аморальних і соціально шкідливих діянь. Тому 

дослідження зловживання правом повинно здійснюватися не тільки за допомогою 

традиційних критеріїв «правомірності-протиправності», але також і з точки зору мети 

права, можливості його використання на шкоду суспільним відносинам, здійснення в 

протиріччі з його призначенням [6, с. 59–60].  

Отже, як вбачається, категорія зловживання правом, як мінімум, заслуговує на 

існування в теоретичній площині. Такий висновок ґрунтується не лише на запереченні 

позицій противників даної категорії і має не лише «теоретичне життя» завдяки 

позиціям її прихильників, а й на тому, що інститут зловживання правами також 

знайшов своє практичне застосування і відображення в різних галузях законодавства: 

конституційному, цивільному, господарському, сімейному, кримінальному тощо. 

Безглуздо заперечувати наявність правових норм, які встановлюють заборону вчиняти 

певні дії, а разом з тим і правову реальність. Це правове явище міцно увірвалося в 

правову (наукову і практичну) дійсність ще з часів Стародавнього Риму і сьогодні не 

втрачає своєї актуальності. 

Як правовий феномен зловживання правом характеризується певними ознаками, 

що відрізняють його від інших правових явищ. Аналіз ознак дозволяє, з одного боку, 

глибше з’ясувати сутність категорії зловживання правом, а з іншого – дає можливість 

правильно кваліфікувати те або інше діяння як зловживання правом.  
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Різноманітність складних ситуацій, пов'язаних з зловмисним, недобросовісним, 

нерозумним, асоціальним, аморальним здійсненням права найчастіше призводить до 

труднощів розуміння сутності досліджуваного явища, а отже, й зумовлюють різні 

погляди науковців на виокремлення ознак категорії зловживання правом.  

На думку Маліновського О.О. першою і найбільш змістовною ознакою є 

«спричинення зла» у результаті здійснення права. З точки зору юриспруденції під 

«злом» потрібно розуміти будь-які негативні наслідки, що є прямим чи побічним 

результатом здійснення суб'єктивного права. Такі негативні наслідки позначаються 

терміном «шкода». 

На його думку, під шкодою необхідно розуміти (в контексті досліджуваної 

проблеми) будь-які негативні наслідки, що стали прямим або побічним результатом 

здійснення суб'єктивного права. Це означає, що, якщо особа, здійснюючи своє 

суб'єктивне право, применшує тим самим будь благо, то можна говорити про 

заподіяння шкоди за допомогою здійснення права. Причому шкода в даному випадку 

може бути найрізноманітніша [6, с. 57]. 

Однак, така позиція підтримується не всіма вченими. Так, Тархов В.А. під 

шкодою пропонує розуміти «усяке применшення охоронюваного законом блага» [7, с. 

433]. В такому разі шкодою є применшення не будь-якого блага, а тільки блага, що 

охороняється законом. З такою позицією не можна погодитись, оскільки в такому 

випадку створюється ситуація, при якій не зазначені в законі негативні наслідки, які 

буде зазнавати один суб'єкт права внаслідок дій іншого суб'єкта права, не може бути 

шкодою.  

Для ілюстрації цієї тези Маліновський О.О. наводить наступний приклад. Закон, 

охороняючи право громадянина на відпочинок, забороняє його сусідам сильно 

галасувати (слухати гучну музику, робити ремонт) в нічний час. Применшення даного 

охоронюваного законом блага, тобто нічне порушення тиші буде визнаватися шкодою. 

Однак в ранкові години, в денний і вечірній час закон не забороняє шуміти. А отже, в 

цей час зазначене благо (право на відпочинок в тиші) законом не охороняється. Тому 

сильний гамір, який заважає громадянину відпочивати під час неспання (читати книги, 

дивитися телевізор), не можна (згідно з визначенням Тархова В.А.) вважати шкодою. 

В зв'язку з цим точно і найбільш повно відбиває сутність аналізованого поняття 

дефініція, запропонована Грибановим В.П., який під шкодою пропонує розуміти будь-

яке зменшення особистого або майнового блага [8, с. 329]. 

Другою ознакою зловживання правом за Маліновським О.О. є здійснення права 

всупереч його призначенню.  

Основним призначенням суб'єктивного права є формальна визначеність і 

державна гарантованість можливості людини задовольнити свої потреби (інтерес), 

встановленим в законі способом. Безумовно, далеко не будь-яка потреба може бути 

покладена в основу суб'єктивного права, а також не кожен спосіб її задоволення може 

бути визнаний легальним. 

В зв'язку з цим, одним із завдань юриспруденції протягом століть як раз і було 

виявлення тих базових потреб, без задоволення яких людина не може існувати, а також 

тих способів їх задоволення, які визнаються державою і суспільством прийнятними на 

конкретно-історичному етапі розвитку соціуму.  

У загальнотеоретичному плані призначення суб'єктивного права обумовлюється 

усвідомленою потребою (інтересом) індивіда і бажанням задовольнити свою потребу за 

допомогою здійснення конкретного суб'єктивного права, способом, який не суперечить 

закону. В даному випадку – задоволення потреби являє собою мету, а суб'єктивне право 

– засіб досягнення даної мети. З певною часткою умовності можна говорити про те, що 

конкретній потребі кореспондується відповідне суб'єктивне право. Якщо суб'єкт 
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досягає поставленої мети за допомогою використання іншого засобу (реалізує потребу, 

для задоволення якої передбачено одне суб'єктивне право за допомогою здійснення 

іншого суб'єктивного права), то він здійснює суб'єктивне право всупереч з його 

призначенням. Таке здійснення права є соціально небажаним і в цілому ряді випадків 

закон передбачає для суб'єкта настання негативних наслідків (наприклад, відмова в 

судовому захисті права, здійсненого всупереч його призначенню або позбавлення 

відповідного права) [6]. 

Реалізація предмета зловживання дійсно здійснюється у певний спосіб, з 

використанням певних засобів тощо, але в кінцевому рахунку переслідує досягнення 

дозволеної законом мети. Таким чином, зміст предмету зловживання пронизаний його 

призначенням.  

Водночас, обмеження, пов’язані із призначенням предмета зловживання, в 

законодавстві майже не містяться. Є лише певні нечіткі загальні норми, закріплені в 

Конституції України, міжнародних актах та в Цивільному кодексі України. Так, ст. 13 

Конституції України передбачає, що неприпустимим є здійснення права власності з 

метою заподіяння шкоди людині і суспільству. Ст. 23 Конституції визначає, що кожна 

людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 

порушуються права і свободи інших людей. Цивільний кодекс забороняє здійснення 

права із наміром завдати шкоди іншій особі. Всі ці норми позбавлені правозастосовчої 

спроможності, адже виявити здійснення права всупереч його призначенню безсумнівно 

набагато важче, аніж здійснення його з виходом за певні часові, територіальні чи інші 

рамки. Це пояснюється наступними положеннями. 

По-перше, призначення конкретного суб’єктивного права чи юридичного 

обов’язку випливає з їх цілей та змісту, із загальноправових і галузевих принципів. В 

основі будь-якого суб’єктивного права міститься інтерес, визнаний законодавцем як 

соціально значущий (об’єктивний інтерес, об’єктивна мета). Ще на етапі їх формування 

відсікаються ті варіанти поведінки, що є соціально неприйнятними. Але, як вірно 

відзначив Братусь С.М., який б не був ступінь конкретизації дій, що входять до змісту 

прав та обов’язків, він не може вичерпати всіх можливих його проявів, оскільки 

відповідна норма залишається лише загальним правилом поведінки [9, с. 80]. По-друге, 

реалізація всупереч призначенню – це прихований елемент зловживання. Компетентні 

органи зазвичай нехтують необхідністю застосування загальних норм і принципів та 

обмежуються лише формальною стороною при кваліфікації поведінки. Саме тому 

законодавець створює конкретні (спеціальні) норми, які встановлюють відповідальність 

за окремі, найбільш шкідливі та найбільш поширені зловживання. По-третє, кожен 

суб’єкт бачить призначення прав та обов’язків по-своєму. У кожної людини свої 

уявлення про добро і зло, кожна соціальна спільнота має свої традиції і звичаї, 

засновані на власному досвіді оцінки права як регулятора суспільних відносин. Саме у 

зв’язку із таким суб’єктивним фактором та абстрактним характером правових норм 

визначити на практиці реалізацію прав та обов’язків всупереч їх соціальному 

призначенню досить важко. Це, в свою чергу, зумовлює певний латентний характер 

зловживань [10, с. 118]. 

У зв’язку з цим, призначення права може бути розкрито, виходячи із 

співвідношення реального результату та суб’єктивного інтересу з об’єктивною метою. 

Мета конкретного суб’єктивного права (об’єктивна мета) – це бажаний (соціально 

корисний) результат, який має настати внаслідок реалізації цього права. Бажаний 

результат – це певна теоретична модель, яка має бути реалізована на практиці. Тобто, в 

ідеалі, бажаний результат співпадає з реальним. Процес перетворення об’єктивної мети 

права в реальний результат здійснюється через його правову регламентацію. Закон 

встановлює певний порядок реалізації суб’єктивного права, який знаходить своє 
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вираження в спеціальних правових нормах. У разі відсутності спеціальних норм, діють 

загальні норми, норми інших нормативно-правових актів, звичаї ділового обороту, 

застосовується аналогія тощо. Не слід забувати, що при реалізації будь-якого 

суб’єктивного права обов’язково діють конституційні положення і норми міжнародних 

актів, які є уособленням основних правових принципів. 

Тобто, бажаний результат, заснований на правових нормах і принципах, завжди 

має позитивний зміст, оскільки в будь-якому випадку він носить соціально корисний 

характер, що передбачає збалансування інтересів, повноцінну реалізацію свободи 

особистості, забезпечення своїх життєвих потреб, реалізацію творчого потенціалу 

тощо.  

Але результат реалізації суб’єктивного права (реальний результат) не завжди 

співпадає з бажаним, а отже, він може мати як позитивний так і негативний зміст. Цим 

можна пояснити дію як об’єктивних факторів (сили природи, механічні сили), так і 

суб’єктивних (вольові вчинки). Наявність факторів, які існують незалежно від волі 

людини, унеможливлюють будь-який юридичний осуд. Тому для нас вартим уваги є 

саме суб’єктивний фактор, під впливом якого реальний результат може стати менш 

соціально корисним, ніж бажаний, соціально нейтральним, шкідливим та змішаним. 

Суб’єкт, наділений певними можливостями, в основі яких знаходиться об’єктивна 

мета, має свою мету, яка формується його суб’єктивними інтересами. Суб’єктивний 

інтерес, сформований під впливом різноманітних чинників, спрямований на досягнення 

певних корисних для суб’єкта благ і задоволення власних потреб. Але такі дії часто 

супроводжуються або відбиранням благ і зменшенням можливостей для задоволення 

власних потреб у інших суб’єктів або умисним завданням шкоди. Виникає конфлікт 

між бажаним результатом певного суб’єкта і бажаним результатом права, що свідчить 

про існування суб’єктивного інтересу як з позитивним, так і з негативним змістом.  

Аналізуючи подібне співвідношення при характеристиці дій всупереч 

призначенню предмета зловживання, можна помітити, що суб’єктивний інтерес 

виступає певною проекцією суб’єктивної сторони діяння (мета, умисел, 

усвідомленість), а реальний результат – проекцією ознаки суспільної шкідливості 

поведінки (заподіяння негативного результату). Виявити, таким чином, поведінку 

всупереч призначенню предмета зловживання можна за наслідками поєднання двох 

інших ознак – умисної вини і заподіяння «зла». Отже, здійснення суб’єктивного права 

всупереч його юридичному призначенню не є самостійною ознакою зловживання 

правом, як і ряд інших ознак, запропонованих окремими вченими. Вони не є 

сутнісними та загальними, але можуть мати обов’язковий характер за певних 

юридичних умов. 

Ще однією суттєвою ознакою зловживання правом є здійснення законного 

суб’єктивного права в межах, передбачених законом.  

Зловживання правом нерозривно пов’язане із здійсненням права. Якщо суб’єкт 

ніяким чином не здійснює належне йому суб’єктивне право, тобто не вчиняє жодних 

дій по використанню тих можливостей, що в цьому праві закладені, то ні про яке 

зловживання цим правом не може бути й мови. Якщо суб’єкт не виконує або 

неналежно виконує свої обов’язки, йдеться про правопорушення, але не про 

зловживання. При чому ступінь реалізації не має значення, головне, щоб діяльність 

була спрямована на здійснення права чи виконання обов’язку [10, с. 114]. 

Встановлені сутнісні загальні ознаки становлять в сукупності визначений 

юридичний склад, що виступає єдиною підставою кваліфікації діяння суб’єкта права як 

зловживання правом. Таким чином, зловживання правом – це особливий вид правової 

поведінки, під час якої суб’єкт правових відносин, реалізуючи свої законні права та 
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обов’язки в межах, встановлених законом, умисно (в окремих випадках – необережно) 

заподіює шкоду іншим суб’єктам, діючи при цьому формально правомірно. 

Водночас, кваліфікувати зловживання правом можливо, лише враховуючи зміст 

результатів поведінки суб’єкта (наявність негативних наслідків) та мету і умисел його 

діянь (внутрішня спрямованість на досягнення негативних наслідків). Таким чином, у 

вузькому розумінні, зловживання правом виступає реалізацією суб’єктом свого 

суб’єктивного інтересу із негативним змістом. 
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«ПОВСТАННЯ ПСЕВДОНІМІВ» І СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

АВТОРСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ  

ПОЧАТКУ ХІХ СТ. 
 

Д. О. Безносенко, Л. П. Квашина 

 

Резюме.  У статті явище псевдонімії розглядається у зв'язку з іншим значущим феноменом 

літературної практики – «підставним автором». Доводиться, що використання підставного автора 

визначається передусім внутрішніми, естетичними чинниками і пов’язано з розвитком літературно-

художньої свідомості – процесом усвідомлення індивідуального авторства.  

Ключові слова: псевдонім, підставне авторство, «повстання псевдонімів». 

 

У результаті наполегливої праці вчених опубліковано десятки монографій, 

колективних праць, статей і повідомлень, присвячених найрізноманітнішим 

теоретичним і практичним питанням, серед яких важливе місце посідають українські 

псевдоніми. 

Псевдоніми увійшли до кола наукових інтересів багатьох дослідників 

(О.В. Суперанської, А.В. Суслової, О.І. Дея, В.В. Німчука, В.Г Дмитрієва), які дають 

відповіді на такі важливі питання, як закономірності формування псевдонімів, мотиви, 

способи й засоби псевдонімної номінації, функціональні можливості псевдонімів. На 

нашу думку, одним з головних є питання причин, що спонукали авторів звертатися до 

псевдонімів.  

П.П. Чучка пояснює «приховування» власного імені наступним чином: 

«Мотивами творення псевдонімів найчастіше виступають: а) бажання уникнути 

переслідування шляхом приховування від громадськості справжнього прізвища автора 

твору за якоюсь вигаданою назвою (Теофіл Ортолог, Самовидець ... замість 

М. Смотрицький, О.Маковей); б) засіб позбутися власного прізвища, яке чимось не 

влаштовує автора (Олександр Олесь, Юрій Клен...замість Олександр Кандиба, Освальд 

Бурґгард,); в) нагода автора заманіфестувати через самоназву національне, ідеологічне 

чи естетичне кредо (Леся Українка … замість Лариса Косач); г) спроба гумориста 

погратися з адресатом (Редакційний Приблуда)» [1, с. 81–82]. Отже, ми бачимо, що 

вчені звертають увагу передусім на зовнішні чинники.  

Псевдоніми – серйозний суспільний феномен, тому заслуговує на поглиблене і 

різнобічне вивчення. У запропонованій статті увага зосереджена на дослідженні 

псевдонімії у зв'язку з іншим значущим феноменом літературної практики: підставним 

авторством. У такому плані псевдоніми вивчали вкрай рідко, що обумовлює 

актуальність дослідження. Перший крок у цьому напрямку – це розмежування понять 

«підставний автор» і «псевдонім». 

Псевдоніми почали використовувалися діячами культури ще з XVI століття. Це 

один з перших гострих етапів у відстоюванні своєрідності української культури й 

народності [2, с. 13–22]. Тому найчастіше їх використання було пов’язано із суспільно-

політичними умовами.  

Початок ХІХ століття називають періодом «повстання псевдонімів»: 

періодичний друк наповнився вигаданими підписами авторів. Втім головними 

мотивами творення й використання літературно-художніх і публіцистичних 

псевдонімів в Україні того часу були не цензура і не переслідування з боку влади. У 

чому ж тоді причина?  

Передусім треба згадати, що у старовину ставлення до письменництва, тим паче 

до творчості як засобу заробітку, суттєво відрізнялося від сучасного. Для шляхетних 

осіб це здавалося заняттям негідним. «Вигадники» стояли на одному рівні з бродячими 

комедіантами, чиє заняття видавалося негожим. Простіше кажучи, перші літератори 
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були жебраками. Таке ставлення до праці письменників і стало однієї з найсуттєвіших 

причин популяризації псевдонімів.  

З цієї ж причини родичі авторів не бажали виставляти своє прізвище напоказ. 

Вони зазначали, що професія письменника не забезпечить ані гідного становища в 

суспільстві, ані гарного заробітку. Тому справжнім талантам доводилося приховувати 

прізвища, які вони успадковували від батьків, і, як наслідок, прославляли вони тільки 

свої псевдоніми.  

Та згодом письменство набуває популярності. Книга перейшла з розряду 

рідкостей в розряд широко вживаних речей. Поширився інтерес до читання. Тож, 

здавалося, вже немає причин, щоб приховувати своє ім’я. Перед письменниками 

відкритий вільний творчий шлях. Але й на цьому шляху з’являються певні перешкоди. 

У народі кажуть: «Перша риба не ловиться!». Ця фраза не раз ставала втіхою для 

дебютантів, чий виступ виявлявся невдалим. Провал актора очевидний для глядача, 

проте провал письменника можна замаскувати. Як саме? Випустити свій перший твір 

без підпису або під псевдонімом, адже мало хто з початківців був упевнений у своєму 

успіху.  

Прикладом може слугувати «ідилія» двадцятирічного Миколи Гоголя «Ганц 

Кюхельгартен», яку він випустив за підписом В. Алов. Коли в «Північній бджолі» та в 

«Московському телеграфі» з'явилися негативні відгуки, Микола Гоголь зі своїм слугою 

Якимом скупив у книгопродавців усі екземпляри, що залишилися в них, і спалив їх [3, 

с. 364]. 

Але бувало й таке, що перший твір, надрукований без підпису або під 

псевдонімом, мав великий успіх, і автор охоче відкривав своє інкогніто, щоб 

прославитися. Але, на жаль, його справжнє ім'я нікому ні про що не говорило. Довести, 

що цей шедевр належить власне тобі – справа не з легких, а випустити нову книгу під 

своїм власним ім'ям означало знову йти на ризик. Тому в автора не було іншого вибору, 

як видавати нові твори під вже відомим псевдонімом або вигадувати новий. Ось так 

багатьом доводилося «бігти» від власної слави, залишаючись у тіні. 

Особливий інтерес в літературі 30-х років XIX століття викликає феномен 

підставного авторства. Якщо говорити про причини використання відомими 

літераторами підставного автора, навряд чи вони були пов’язані з цензурними 

міркуваннями. У чому ж тоді причина? Відповідь на це запитання можна отримати, 

якщо розглядати цей феномен з естетичного погляду. 

У прозі взагалі "передача авторства" – прийом з найістотніших, найбажаніших. 

Прозаїк винаходить якусь фігуру, видає її за власну, користуючись художніми 

прийомами. Між творцем і читачем з'являється додаткова постать – щит, виставлений 

передусім для огорожі власного «я». Саме тут і починається творчий акт. До речі, є 

чимало випадків, коли така «підставна фігура» говорить від першої особи. «Чуло, чуло 

віще моє усі ці розмови ще за місяць! Тобто, кажу я, що нашому брату, хуторянинові, 

носа тільки виткнути з своєї глушини на великий світ – матінко моя!»[3, с. 7]. 

У віршах ми бачимо прагнення до особистої відвертості, тому можна сказати, 

що наявність «підставного автора» суттєво відрізняє прозу від поезії. 

Іноді автор не обмежувався тим, що підписувався вигаданим ім'ям, а створював 

також і вигаданий образ його носія зі своїм характером, зовнішністю, часом, щоб 

переконати читача в реальності вигаданого ним автора, навіть додавав до твору його 

портрет. Тим самим письменник ніби перекладав відповідальність за достовірність і 

характер розповіді на «підставного автора».  

Класичним прикладом може слугувати фігура пасічника Рудого Панька. З 

перших сторінок «Вечорів на хуторі біля Диканьки» це ім'я створювало уявлення про 

українського сільського дідуся в народній сорочці та солом'яному капелюсі, з густими 
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сивими вусами, який знає не один десяток бувальщин і небилиць. Отже, М. Гоголь 

хотів, щоб його повісті сприймалися читачем як справжні, народні.  

У першому виданні «Досвіду біографії М. В. Гоголя»  Пантелеймон Куліш, 

відзначаючи справжність образів «Вечорів на хуторі», особливо виділив передмови 

Рудого Панька: «Треба бути жителем Малоросії або, краще сказати, малоросійських 

глушин, років тридцять тому, щоб осягнути, до якої міри загальний тон цих картин 

вірний дійсності. Читаючи ці передмови, не тільки відчуваєш знайомий склад промов, 

але бачиш обличчя співрозмовників і чуєш аромат пирогів зі сметаною, відчуваєш 

атмосферу, в якій жили ці прототипи фантазій Гоголя» [4, с. 49]. 

Рудий Панько постійно пускається в, здавалося б, непотрібні відступи, але саме 

ці відступи, ця балакучість і надають розповіді художньої виразності, саме з них 

виникає типова картина життя українського села. У той же час вони характеризують 

самого оповідача, перетворюють його на реального персонажа.   

«За що мене миряни прозвали Рудим Паньком – їй-богу, не скажу вам. І волосся, 

здається, у мене тепер скоріше сиве, ніж руде. Та в нас, не зводьте гніватись, такий 

звичай: як дадуть кому люди якесь прізвисько, так на віки вічні залишиться воно» [3,   

с. 8]. Та якщо вийти за межі твору і ретельно вивчити біографію, зовнішність  

М. Гоголя, то дуже легко здогадатися історію цього прізвища. Сам псевдонім Рудий 

Панько – лише маска, яка містить певний натяк на особистість автора: Рудий – вказівка 

на колір волосся; Панько (зменшувальне від Панас) – прізвисько по дідові, часто 

дається на Україні, а діда Гоголя звали Опанасом. 

Суть тенденції підставного авторства полягає в тому, що українська і російська 

літератури в цей час переживали, так би мовити, період первинної саморефлексії, що 

була пов'язана з формуванням нового літературного мислення, тоді як західна 

література мала вже досить розвинену жанрову систему, що спиралася  на давню 

літературу і фольклор.  

Українські письменники були змушені орієнтуватися на західні зразки. Їхні 

твори мали вже свої аналоги у світовій літературі, були створені за певними штампами, 

бо уникнути цієї вторинності було вельми складно. Тому вони боялися докору, 

звинувачень у плагіаті. Створюючи «підставного автора», письменник ніби розігрував 

певну роль, виходив за межі відомого, у даному випадку – за межі штампу.  

Феномен підставного авторства, на наш погляд, визначається передусім 

внутрішніми, естетичними чинниками і пов’язаний з розвитком літературно-художньої 

свідомості – із процесом усвідомлення індивідуального авторства. Тож можна сказати, 

що потреба в підставному авторі свідчить не про прагнення відмовитися від авторства, 

а, навпаки, про бажання захистити авторську оригінальність і затвердити власні права 

на твір. Це означає, що «зречення від авторства» у той же час збігалося із 

самоствердженням себе як оригінального автора. Відповідно, зречення від власного 

імені являло собою своєрідний акт самопосвяти в професію письменника.  

Процеси формування і розвитку системи псевдонімів так чи інакше пов'язані з 

культурними та світоглядними явищами. Однак для ґрунтовної оцінки перспектив 

розвитку необхідний ретельний аналіз системи псевдонімів.  

На наш погляд, більшої уваги потребує  вивчення псевдонімії не як підрозділу 

бібліографічної дисципліни, а як значущого стилістичного компонента тексту, що 

дозволить дослідникам отримати додатковий матеріал, який має відношення до 

процесів становлення  літературної самосвідомості. Такий підхід без сумнівів є 

новаторським,  через що становить помітний внесок у теорію й практику українського 

літературознавства.  
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Псевдоніми становлять чи не найбільш вдячний матеріал для дослідження 

специфіки літературного мислення. Саме тому вони заслуговують на більшу увагу 

літературознавців і становлять інтерес для широкого кола читачів. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ  СЕМАНТИКИ ДЗЕРКАЛА В КУЛЬТУРІ ВІДРОЖДЕННЯ 
 

В. В. Блищик, Г. П. Лукаш  

       
Резюме. Стаття присвячена темі зміни семантики дзеркала в культурі Відродження. Автор 

докладно зупиняється на семантиці дзеркала Середніх віків, зіставляючи із новими нюансами сприйняття 

дзеркала в епоху Відродження. До статті подані додатки у вигляді ілюстрацій.  

 Ключові слова: Культура Відродження, культура Середньовіччя, дзеркало, трансформація.  

 

Вступ. Одним з найбільш загадкових і містичних предметів домашнього інтер'єру 

є дзеркало. У всі часи цей предмет оточувала містика й таємниця. Деякі люди і в наш 

час за допомогою дзеркала намагаються спілкуватися з потойбічним світом і 

передбачати майбутнє.  

Двояка природа поверхні дзеркала завжди зачаровувала і лякала одночасно. З 

давніх-давен люди вважали, що старі дзеркала зберігають душі людей, які у них раніше 

дивилися. Так, на початку Середньовіччя скляні дзеркала цілком зникли, тому що 

церковники вважали, що через цей предмет на світ дивляться злі сили. Скляне дзеркало 

з'явилося лише в XIII ст., саме з цього часу починається відлік сучасної історії дзеркал. 

Пізнє Середньовіччя стало асоціювати випукле кругле дзеркало з божественним оком, 

світом гармонії. 

І зовсім інше сприйняття дзеркала відбувається в епоху Відродження. Уся ця 

епоха пронизана етапами дзеркальності. Дзеркало набуває аналогії з картиною, 

оскільки має ту ж прямокутну форму і виконує майже ту ж саму функцію – показує 

зображення. 

Вивчення дзеркала і дзеркальності зберігає свою актуальність і сьогодні, 

оскільки сприяє розкриттю нових рис Ренесансного антропоцентризму. Дзеркало – 

однин із таких феноменів культури, який відрізняється значною кількістю 

функціональних ролей і підвищеною семіотичністю. 

Метою нашого дослідження є спроба простежити через тексти образотворчого   

мистецтва за трансформацією дзеркала в епоху Ренесансу, зіставивши цей образ з його 
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позицією в часи Середньовіччя. Проблемі семантики дзеркала присвятили свої роботи 

такі вчені, як М.В. Рон, Р.Барт,  Б.Л. Борухов, А.З. Вуліс, К.Г. Ісупов та інші.  

Методи дослідження: метод аналізу, опису, систематизації, порівняльно-

історичний метод. 

Основна частина. Коштовне, рідкісне, майже безцінне – таким було дзеркало 

протягом багатьох століть. Дзеркало в епоху Відродження стає певною точкою, в якій 

з'єднується культура і природа. Воно виховує необхідність дотримуватися правил 

пристойності та ввічливості. При погляді у дзеркало не тільки розвивається хороший 

смак і виховується звичка прикрашати себе, але також виховується і звичка звертати 

увагу на вміння подати себе, вміння представити себе на суд суспільства, відбувається 

навчання вмінню розуміти і розпізнавати знаки соціальної ієрархії. Разом з тим погляд 

у дзеркало дарує тілу і нову «географію», бо людському погляду постають невідомі 

колись «пейзажі»: спина, профіль і т.д.; до того ж погляд у дзеркало пробуджує почуття 

сором'язливості і почуття усвідомлення себе як особистості, тобто пробуджує 

самосвідомість [1, с.10]. 

Збагачення семантики дзеркала в епоху Ренесансу було обумовлено новими 

смислами. По-перше, відбулася зміна світогляду людини на себе і на світ, реабілітація 

тілесного, посилення антропоцентризму. Друга причина зміни семантики дзеркал – 

удосконалення техніки їх виробництва. Раніше металеві та скляні дзеркала були 

темними і нечіткими. Поверхня була опуклою і спотворювала видимість. Такі дзеркала 

поміщали у темінь середньовічного житла, що посилювало її містичну силу. 

З часом містична символіка дзеркала поступається місцем естетичній символіці. 

Дзеркала вже не ховають, а поміщають у парадних залах. Їх вивішували подібно 

картинам і вони несли у собі не тільки естетичну функцію, але й слугували знаком 

добробуту будинку, оскільки в той час не кожна людина могла дозволити собі таку 

розкіш, як дзеркало. В епоху Відродження краса речей та їх гармонійне розташування 

стають важливими джерелами естетичних вражень. В освяченому просторі інтер'єру 

дзеркало втрачає містичне значення.  

Дзеркало в епоху Ренесансу дозволило побачити предмети в іншому ракурсі і себе 

серед цього предметного світу. Можливості самоспоглядання змінили естетику 

поведінки, яка виявляється через прагнення до красивого жесту, пози, театральної 

манери поведінки. Досвід «спілкування» з дзеркалом призводить до усвідомлення 

власної індивідуальності. Це сформувало певні вимоги до мистецтва портретування. 

Одне з головних завдань цієї епохи – досягти подібності творчого образу з натурою. 

Портрет епохи Ренесансу був адресований сучасникам і тому повинен бути пізнаваний. 

Практично до всіх портретів епохи Відродження можна віднести слова, які 

написані на малюнку А. Дюрера (1484): «Це я зобразив себе самого, дивлячись у 

дзеркало». Саме такою є робота італійського художника Параміджаніно «Автопортрет  

у випуклому дзеркалі» (1525, додаток 1), в якій картина стилізує кривизну поверхні 

дзеркала. Автопортрет укладений у рамку, подібно до дзеркала, відображення в якому 

застигло у часі. Художник використовує форму середньовічного дзеркала (круглу) для 

втілення ідеї Ренесансу (епоха Ренесансу надає дзеркалу форму квадрата, яка імітує 

картину). Поєднання дзеркала і картини призвело до того, що в деяких 

аристократичних будинках дзеркало стало посідати місце портрета живого власника 

будинку. Отже, дзеркало становило собою рухомий «портрет», до того ж змінний з 

роками. Дзеркало уподібнюється картині, а картина – дзеркалу. 

Леонардо да Вінчі вважає «досконалою картиною» таку, яка подібна 

відображенню у дзеркалі, і зазначає, що дзеркало має стати розумом художника. 

Великий італійський скульптор і архітектор Філіппо Брунеллески підкреслює вимогу 

малювати так, як воно виглядає у дзеркалі. Дзеркало-предмет для художника епохи 
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Ренесансу виконувало навчальну роль, а сама ідея дзеркального відображення набуває 

статусу естетичного принципу художньої творчості [2, с.14–17]. Дзеркало для майстрів 

Ренесансу стало не тільки засобом візуального сприйняття світу, а також улюбленим 

художнім образом. 

У XV ст. сформувався ряд образотворчих прийомів, в якому відбилася нова 

семантика дзеркал. «Чисте дзеркало» було пов'язане з образом Богоматері, як у роботі 

французького художника Ніколаса Фромента «Неопалима купіна» (1475). Протилежне 

значення має образ дзеркала у колі іконографії семи смертних гріхів, в якому 

зображення дівчини персоніфікували Гординю і Любострастя. Прикладом можуть бути 

картини Ієроніма Босха «Сад насолоди» (1500), Альбрехта Дюрера «Кокетка» (1493, 

додаток 2), Альбрехта Альтдорфера «Алегорія» (1506).     

Своєрідно розкривається образ дзеркала на полотні Яна ван Ейка «Портрет 

подружжя Арнольфіни» (1434, додаток 3,4). На картині зображені купець Джованні 

Арнольфіни і його молода дружина. Деякі мистецтвознавці трактують цю картину як 

сцену одруження [3, с.51]. Молоді люди з'єднують руки, а наречений підтверджує 

клятву жестом правої руки. У глибині кімнати є дзеркало, яке розташоване по 

центральній вертикальній осі картини, між люстрою і з'єднаними руками нареченого і 

нареченої. Рама дзеркала прикрашена десятьма круглими зображеннями пристрастей 

Христових і була витлумачена як алюзія на спокутування світу через втілення і смерть 

Христа. Дзеркало у картині виступає метафорою очей, Всевидячим Оком Господнім на 

цій світській церемонії і наче освячує сцену одруження. На стіні над дзеркалом є напис: 

«Johannes de Eyck fuit hie.1434» («Йоганнес де Ейк був тут. 1434»). Цей напис дає 

можливість припустити, що автор картини був свідком цієї сцени і може бути у 

дзеркалі картини відображений. На полотні Яна ван Ейка дзеркало виступає символом, 

яке відбиває семантику середньовічних дзеркал (пригадаймо: воно кругле). Так само 

воно виступає художнім прийомом, що допомагає розширити смисловий та фізичний 

простір картини. Дзеркальне відображення дозволяє побачити четверту стіну кімнати і 

людей, що входять у двері. Поміщаючи дзеркало в композицію картини і подаючи його 

відображення, художник отримав можливість розширити рамки фізичного простору. 

Він вводить новий простір – за межами картинної площини [3, c.51–453]. Такий 

художній прийом став для майстрів Відродження новаторським. Зображати 

відзеркалювальні поверхні стало улюбленим художнім прийомом майстрів Північного 

Відродження (Квентін Массейс «Міняла з дружиною» (1514), Робер Кампен «Іоанн 

Хреститель і донатор Генріх фон Верль»). 

Улюбленою темою художників цього часу стала тема плинності віку людини.  На 

картині Ганса Бальдунга Гріна «Три віки жінки і Смерть» (1510, додаток 5) зображені 

алегоричні жіночі постаті, що змушують нас замислитися про безжалісність і 

швидкоплинність часу. Дзеркало відбиває образ смерті, підкреслюючи, що краса 

людська непостійна. Дівчина милується у дзеркалі власною молодістю і не помічає 

ефемерності цього дару. А смерть, пов'язана з мотивом марнославства і земних 

насолод, має на меті про це нагадати [4, с. 140]. 

Висновки. Образ дзеркала в епоху Відродження – це образ предмета, який втілює 

красу матеріального світу. Якщо у мистецтві Стародавнього світу і Середніх віків 

зображення самого дзеркала і того, що в ньому відбивається, трапляється рідко, бо 

вважалося, що воно відображає надчуттєву і метафізичну реальність, то в епоху 

Ренесансу дзеркальне відображення є одним з головних художніх принципів. Образ 

«відбиваючого дзеркала» став виступати як символ і художній прийом, що відкриває 

глядачеві образи світу і образ людини,  яка сама пізнає світ. Нова семантика дзеркала 

збагачує тематику художнього світу. Актуалізуються теми плинності віку людини, 

зображення відзеркалювальної поверхні, а також теми «чистого дзеркала». 
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Процес десакралізації дзеркал в епоху Відродження дозволив визначити 

естетичну та художню цінність предмета і зробити його складовою декоративного 

оздоблення інтер'єру. 

Естетична й декоративна цінність дзеркал, багатозначна символіка образу, 

виникнення семантичного зв'язку дзеркала-речі з культурою аристократизму 

сформували передумови для становлення трансформації образу дзеркала в епоху 

Бароко. 
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УДК 82-2 Українка  

ПРОБЛЕМА ДВОСВІТТЯ В «ЛІСОВІЙ ПІСНІ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 

А. С. Гулак, В. А. Просалова 

 

Резюме. У статті аналізується драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня», з’ясовується проблема 

протистояння двох світів, простежується вплив законів цих світів на жіночі образи драми-феєрії, 

з’ясовуються причини трагізму Мавки і Килини як представників протилежних світів. Виявлено, що 

трагізм жінок «Лісової пісні» зумовлюється законами та специфікою існування двох протилежних світів. 

Ключові слова: жанр, драма-феєрія, система персонажів, двосвіття. 

 

«Лісова пісня» Лесі Українки – яскравий зразок драми-феєрії. Жанрову структуру 

феєрії визначав синтез засобів літературно-художнього мислення і фольклору. В основі 

сюжету було закладено дуалізм – думку про два світи, два початки, що живуть в 

людині. До такого притчево-філософського жанру українська література мала нахил 

здавна. Далеким праобразом драми-феєрії стала балада, фольклорна і літературна [1,      

с. 15-16]. Отже, наявність трагічного елементу, що притаманний жанру балади, 

виправданий у «Лісовій пісні».  

«Лісова пісня», за визначенням самої Лесі Українки, «драма-феєрія, оскільки зі 

словом феєрія етимологічно споріднені такі поняття, як доля, вогонь, 

фантастичність» [2, с. 55].   

Драма-феєрія – це «жанровий різновид, якому притаманний фантастично-

казковий сюжет; в основі – надзвичайні історії, поряд із людьми діють створені уявою 

письменника фантастично-міфічні істоти; в основі сюжету закладено дуалізм – думку 

про світи, що живуть в людині;  головний конфлікт має ідейний характер і реалізується 

гострою боротьбою ідей» [3, с. 116]. 

Гостру боротьбу ідей, про яку зазначалось, можна простежити у творі на прикладі 

протистояння двох світів – світу фантастичного (світу ідей) та світу реального, земного, 

тобто матеріального. Яскравими представниками цих світів є жіночі персонажі – Мавка 

і Килина. Належність кожної з них до власного світу і визначила їхні долі, трагічні для 

обох. 

Образ Мавки у творі – яскравий зразок героя неоромантичного типу. 

Неоромантична модель ідейно-образної свідомості по-різному виявлялася в тій чи 

іншій літературі. На українському національному ґрунті вона утверджувалася як через 

творче реципіювання західноєвропейських модерністських структур (передусім, звісно, 

неоромантизму), так і через відродження в цілковито нових суспільно-духовних та 

культурно-мистецьких умовах характерних рис українського романтизму, таких його 

чинників, як фольклоризм, історично віддалена тематика та проблематика, зображення 

духовної і національної самоцінності людської особистості тощо. 

Неоромантиків захоплюють пошуки ідеалу. Ідеальне, на їх думку, треба шукати 

не в далеких країнах чи неіснуючих світах, а саме в існуючій дійсності (це ідеальне 

розпорошене в довкіллі: можливо, в земному, а можливо, в небесному). Неоромантиків 

насамперед цікавить звернення до душі героя, до його особистих почуттів і 

переживань. Друга передумова створення неоромантичного образу – це те, що «кожен 

із героїв є органічною частиною середовища: його вчинки мотивуються цим 

середовищем, випливають з обставин, в яких перебуває середовище» [5, с. 85]. Отже, 

про неоромантичний характер образу Мавки свідчать її прагнення відшукати ідеал, 

який полягає у звільненні від будь-якої неволі («Ну, як-таки, щоб воля – та пропала? 



133 

 

Се так колись і вітер пропаде!» [6, с. 176]) та її безпосередній зв’язок із природним 

світом та його законами. Саме цей зв’язок і визначає її трагічну долю. 

Протистояння світу природи й людського світу, вічне протистояння митця й 

оточення також набувають у творі неоромантичного характеру. Природа в «Лісовій 

пісні» – не просто тло. Це живий світ, який протистоїть людському, цивілізованому. 

Розгортання неоромантичного героя відбувається у стосунках з натовпом та 

середовищем, що його оточує. Внаслідок їх взаємодії або герой своїми діями 

призводить до руйнування цього середовища, або ж середовище призводить до загибелі 

неповторної індивідуальності. Неоромантичній особистості властиве виразне почуття 

самосвідомості, і в цьому плані «особистість підноситься над загалом, бо зазвичай її 

страждання перевищують середню міру людського страждання, а її доля надто трагічна 

для повсякденності» [5, с. 12]. У «Лісовій пісні» міфологічна сила – це сила природи з її 

мудрістю. Людина вчиться у природи, природа вчиться в людини. Але людина не 

здатна бути сильнішою за природу – ліс, воду, землю, бо сама походить від них. Отже, 

герой неоромантичного твору перебуває в конфлікті з оточенням, яке не розуміє його 

через свою відсталість або консерватизм. Такий конфлікт із середовищем, зрада законів 

оточуючого світу призводять до покарання. 

Продовжуючи традиції неоромантизму, Леся Українка при створенні образу   

Мавки виходить за межі концепту самотності, а натомість обстоює ідеал 

«суверенності» як невід'ємної прикмети людської індивідуальності та способу її 

життєдіяльності. Мавка уособлює собою природний світ твору, маючи при цьому риси, 

подібні людині. Вона знаходиться на перехресті ідеологій та культур, що виражаються 

проблемою взаємин природи та людини. Тому вона уособлює зразок поведінки, що 

виявляє рівень самосвідомості й духовної свободи людини, символізуючи велич і 

трагедію культури. 

У дусі неоромантичної концепції Леся Українка зображує Мавку, поєднуючи 

народні характеристики подібних істот, зовнішній опис, що відповідає фольклорним 

джерелам («З-за стовбура старої розщепленої верби, півусохлої, виходить Мавка, в 

ясно-зеленій одежі, з розпущеними чорними, з зеленим полиском, косами…» [6, с. 172])  

та неоромантичний принцип розкриття внутрішнього плану образу відповідно до 

моделі «неповторна індивідуальність, що знаходиться серед маси, але вирізняється з 

неї» [5,   с. 25]. 

Лесі Українці необхідно було подолати межу між світом природи та людським 

світом, і зробити це може лише така особистість, як Мавка. Письменниця прагне 

показати особистість, яка здатна подолати межу конфлікту «природа-людина». Для 

цього таку особистість треба наблизити до незнайомого їй світу. Леся Українка 

переосмислює фольклорний образ Мавки і наділяє її певною подібністю з реальною 

людиною, щоб вона могла поєднати ці два світи: «Що ж , – ти зовсім така, як 

дівчина... ба ні,    хутчій,  як панна, бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана 

не по-наськи…» [6, с. 175]. 

Для розкриття внутрішнього, душевного світу героїні вводиться мотив 

«одкровення Мавки та Лукаша». Це одкровення будується на взаємній закоханості 

героїв у талант, мистецтво. Лукаша захоплює, як говорить Мавка, адже її поетична 

високомовність подібна мистецтву. Музика Лукаша, спів сопілки пробуджує її від сну, 

пробуджує її душу: «Твоя сопілка має кращу мову… Як солодко грає, як глибоко крає, 

розтинає груди, серденько виймає!» [6, с. 178]. Обидва ці одкровення споріднюють 

героїв. Однак, те нове, що відкриває Мавка в собі та в Лукашеві, також виявляє істотну 

різницю між ними, між світом людським та світом природним. Відбувається криза 

Мавчиного світобачення.  



134 

 

На відміну від людського світу, життя в лісовому царстві швидкоплинне і 

скороминуще, підпорядковане лише періодичному самоповторенню, одвічному 

виникненню і зникненню. Пізнаючи «розумність» людського існування, Мавка змінює 

свої погляди на себе і світ, у якому перебувала досі. Вона дізнається, що в людей 

одвічна «тяжба» з часом невіддільна від їхнього способу життя. Краса, що оточує 

Мавку, навпаки, непідвладна законам взаємності, вона самодостатня, навіть свавільна у 

своїй незворушності. Тому Мавку серед лісових істот та дерев охоплює тепер незнане 

досі почуття самотності, означаючи її внутрішню трансформацію, її  готовність 

перетнути ту саму межу двох світів. 

Конфлікт героя із середовищем, руйнування цієї межі між людським та 

природним світами не може минути безслідно: воно неминуче передбачає покарання. 

Для   Мавки таким покаранням стають і внутрішня драма – кохання без взаємності 

(«Так що ж мені робить, коли всі зорі погасли і в вінку, і в серці в мене?» [6, с. 226]), і 

зовнішня трагедія – покарання за зневагу «законів» лісового роду, за порушення меж 

між природним і людським світами (перебування у володіннях Марища та фізична 

загибель: «Тебе візьму я, ти туди належиш, ти бліднеш від вогню, від руху млієш, для 

тебе щастя –  тінь, ти нежива» [6, с. 230]). Лукаш репрезентує вічне протистояння 

митця й оточення. Він має музичні здібності – чудово грає на сопілці, але за буденними 

господарськими турботами свій талант швидко забуває. Наслідком цієї зради (зради 

Мавки, свого таланту і себе самого) постає духовна загибель героя. Мавка ж, як істота 

фантастичного світу, має бути безсмертною («Ні» я жива! Я буду вічно жити! Я в 

серці маю те, що не вмирає»). Щоправда, вона втрачає тіло, але здобуває безсмертну 

душу. Отже, нелегка доля Мавки зумовлена законами навколишнього світу, зневагою 

цих законів, що несе неодмінне покарання. Трагізм Мавчиної долі зумовлений 

розв’язанням конфлікту природного і людського світів. 

Якщо Мавка уособлює собою природний світ твору, то Килина – людський світ. У 

вчинках та діяльності Килини втілюються всі закони існування людського світу. 

Нелегка доля Килини, окрім законів існування реального світу, зумовлена також 

проблемою співіснування людського світу з природним. Людський світ і в реальності, і 

в міфологічному сприйнятті тісно зв’язаний із природним. У «Лісовій пісні» проблема 

врегулювання взаємин із довкіллям виникає разом із появою у світі природи 

представників світу людського, зокрема родини Лукаша. Життя жінок цієї родини, 

дійсно, трагічне. Пояснюється це тим, що їх хвилюють тільки повсякденні клопоти 

(«Оце вже якось я в полі обробилася, то треба роті хатній дати лад. Ой тітко, 

вдовиці – хоч надвоє розірвися!» [6, с. 215]). І довколишній світ, і особистий життєвий 

простір позбавлені для них будь-якого «таїнства». Тому трагічність цих персонажів 

невідворотна і непоправна: усе, що відбувається з ними, безвідносне до тих форм 

існування, які здатні вселяти сподівання на нове й повноцінне життя. 

Вже зазначалось, що кожен із героїв твору є органічною частиною середовища: 

його вчинки мотивуються цим середовищем, випливають з обставин, в яких перебуває 

середовище. У «Лісовій пісні» людський світ підпорядкований законам необхідності, 

дія яких несумісна ні з ідеалом природної краси, ні з ідеалом свободи (те, що відстоює 

природний світ).  Ці суперечності зумовлюють «відчуження людини від суспільства, 

природи і самої себе» [5, с. 30]. Цим пояснюється особливість відтворення образу 

Килини. Постійна боротьба за виживання й тяжка щоденна праця привчили її дивитися 

на світ крізь призму практичної доцільності. Її життєвий простір зосереджений 

винятково на ужиткових інтересах і не виходить за межі повсякденних селянських 

потреб і повинностей [2, с. 59]. З погляду елементарних життєвих потреб поведінка 

Килини має певне виправдання. Аналізуючи образ Килини крізь призму її вчинків і 

діалогів, зіставляючи їх із візуальним портретом, переконуємося, що це постать 
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трагічна. І трагізм цей полягає в тому, що їй не дано більше, ніж, наприклад, Лукашеві 

та Мавці – пізнати красу світу, його естетичне наповнення. З погляду міфопоетичного, 

трагізм Килини цілком умотивований і фатально неминучий, адже її уявлення про світ і 

себе в ньому безвідносні до сфери сакрального. Ці уявлення  визрівають і реалізуються 

в умовах і під впливом повсякденної суєтності, тому завжди перебувають на периферії 

свідомості. Це – світ «профанних, маргінальних, десакралізованих утворень, що 

ідентифікуються з випадковістю, невпорядкованістю, незахищеністю, непричетністю 

до вищих, духовних цінностей» [2, с. 61]. 

Хоч простір, у якому Килина перебуває фізично, наділений трансцендентністю, 

однак його сакральна знаковість і значущість залишаються їй недоступними. Тому й 

дуб як «сакральний атрибут» для Килини – лише дерево, з якого можна мати певний 

зиск; «духовно-конструктивний зміст його як символічного центру світу, і як 

конституанта внутрішньої цінності людини для неї трагічно недосяжний» ( «А що ж ми 

мали тута – голод їсти? Прийшли купці, купили, та й уже. Велике щастя – дуб!.. Та я 

б і цілий ліс продати рада або протеребити, – був би грунт, як у людей, не ся 

чортівська пуща..» [6, с. 242]). 

Таким чином, проблема існування двосвіття, протистояння світу людського і 

природного визначають і особливості розгортання конфлікту, і характери персонажів, 

зокрема Мавки і Килини як яскравих представників двох протилежних світів та 

світоглядів. Трагізм доль Мавки і Килини зумовлюється законами та специфікою 

існування тих світів, до яких вони належать – світ реальний, приземлений, позбавлений 

високих ідеалів, та світ фантастичний, сповнений високих ідеалів краси. Щоб 

відобразити вплив цих законів на долі героїнь, акцентувати увагу на взаємозалежності 

характеру, внутрішнього світу та переконань героїнь із законами цих світів, необхідно 

усвідомлювати недосконалість обох світів, що призвело до трагічної розв’язки.  
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ХУДОЖНЯ ПРОЗА ГРИГОРА ТЮТЮННИКА: ПОЕТИКА ЕКСПРЕСІОНІЗМУ 
 

А. А. Клименко, О. В. Пуніна 

 

Резюме. У статті проаналізовано новели Г. Тютюнника «Медаль», «Кленовий пагін», «оповідання 

«Смерть кавалера. Виокремлено такі ознаки, як посилена увага до деталей, нервова напруженість, 

візійність. 

Ключові слова: Григір Тютюнник, проза, поетика, експресіонізм. 

 

Сановиту плеяду українських письменників неможливо уявити без постаті 

Григора Тютюнника. За правдиву, неповторну манеру письма його називають 
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«живописцем правди» (О. Гончар) [1, с. 684], «лицарем Правди і Новели» [2, с.333], 

«лицарем української літератури» (О. Чепурна) [3, с. 91]. Тютюнник жив, любив та 

невимовно страждав. Чужий біль він пропускав крізь своє серце, відчував кожною 

клітиною тіла. Олесь Гончар писав про Григора Тютюнника: «Внутрішня мужність 

його, здавалося, не мала меж, та, мабуть, він тільки сам знав, як легко його ранити, яка 

буває незахищена перед болем ця ніби нічому й не піддана душа» [4, с. 184]. 

Новелістика Григора Тютюнника стала предметом наукового зацікавлення 

багатьох вчених. Його творчість досліджували: Л. Мороз, Н. Зборовська, Г. Бійчук,      

В. Євсеєвська, В. Дончик, Л. Петренко, О. Лихачова. Дослідження творчості 

Тютюнника висвітлені також в есе та рецензіях О. Гончара, В. Фащенка, І. Дзюби та ін. 

Але питання  про риси експресіонізму в малій прозі Григора Тютюнника є 

малодослідженим та залишається відкритим і до сьогоднішнього часу.  

На думку Ю. Коваліва, експресіонізм як тип світобачення відомий здавна, а як 

стиль мистецтва сформувався на початку ХХ століття в Німеччині. Експресіонізм 

виник на противагу позитивним тенденціям реалізму, натуралізму та імпресіонізму як 

критичне переосмислення досвіду романтиків і символістів, драматургії                        

Ю.-А. Стріндберга, Ф. Федекінда, антицивілізаційної лірики В. Вітмена, «проклятих» 

поетів (Ш. Бодлера, А. Рембо), творчості Ф. Достоєвського, Г. фон Гофмансталя, 

малярської спадщини В. Ван Гога, Дж. Енсора, особливо Е. Мунка та інших. 

Формуванню експресіонізму сприяли положення німецького естетика К. Філлера щодо 

теорії бачення (чистого споглядання) та формотворчості, на підставі якої у мистецтві 

вбачали засіб подолання людиною стану самотності, шляхи відновлення втрачених 

зв’язків з довкіллям [5, с. 3].  

Слушною є думка О. Осьмак, яка вважає, що експресіонізм слід розуміти як 

«спосіб існування духу, світосприйняття, абсолютно окремий, індивідуальний погляд 

на проблему народження та смерті», а не просто як відгалуження модерну [6, с. 7]. 

Термін «експресіонізм» вперше був застосований на підставі аналізу стильової манери 

П. Сезанна, В. Ван-Ґога, А. Матіса німецьким теоретиком та істориком мистецтва         

В. Воррінґером [7, с. 210]. М. Моклиця зазначає, що «експресіоніст – людина з 

трагічним світовідчуттям[...], часом не помічає в світі приємного і позитивного, але 

завжди імпульсивно реагує на негативне, вороже[...], свобода – вища цінність у його 

внутрішньому світі» [8, с. 89];  для експресіоніста «ноша емоцій може стати настільки 

тяжкою, а світ настільки ворожим, що виникає бажання втекти від цього у смерть» [8, 

с. 90]. Г. Недошивін  звернув увагу на те, що «емоційна збудженість експресіонізму, 

пристрасний і тривожний неспокій його образів пов’язані з відчуттям невлаштованості 

життя, що часом переростав  у гнітюче передчуття грандіозних соціальних потрясінь» 

[9, c. 11]. 

У цілому для поетики експресіонізму характерне «відображення загостреного 

суб’єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське Я, напруга його 

переживань та емоцій» [10, c. 621]. Головною ознакою експресіонізму, на думку           

О. Осьмак, є інтроверсія, тобто свідоме заглиблення митця у світ власних душевних 

переживань [6, с.8]. Л. Петренко відмічає також невпинний пошук істини, антиестетизм 

(тобто переважання змісту над формою), авторове суб’єктивне інтуїтивне відчуття 

дійсності, візійність, пацифізм, протест проти суспільно-політичної кризи, трагізм, 

розчарування, а одночасно активізм, боротьбу за спокій і братерство між людьми 

тощо» [11, с. 8]. М. Ткачук слушно зазначив, що «напруженість і збудженість почуттів, 

що характеризують творчість експресіоністів, зумовлені прагненням митців «у 

найгострішій формі відтворити муки людського серця» [12, c. 80]. 

Немає одностайної думки щодо точних хронологічних рамок формування 

експресіонізму на теренах України. Н. Шумило датує появу експресіонізму 1890-1910 
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роками [13, с. 306]. На думку дослідниці, поява нового стилю пов’язана з кризою 

світобачення на зламі століть. Л. Я. Петренко появу експресіонізму в українській 

літератури відносить до 20 – 40-х років ХХ сторіччя [11, с. 1]. Якщо взяти до уваги 

найпопулярніше бачення, то перші пагони експресіонізму на українському ґрунті 

з’явилися на зламі ХІХ – ХХ століть, адже в літературі цього періоду вже фіксується 

нервова напруженість, фрагментарність, широке використання символів, гіпербол, 

прийому контрастування, що є маркерами експресіоністичного стилю письма.               

Л. Петренко вказувала на динамізм та поліаспектність нового типу художнього 

мислення, яким був експресіонізм [11, с. 1]. Із цією думкою не можна не погодитись. 

Г. Мєднікова особливість українського експресіонізму вбачає, передовсім, у його 

ліризмі. «Відмітними рисами прози стають психологізм і ліризм. Сюжет стає 

внутрішнім – він побудований не на послідовності подій, а на зміні переживань, автор 

наче зливається з героєм» [14, с. 46]. Вона стверджує, що в літературі межі століть 

простежується схильність до лаконічності,  сконденсованості вираження думок і 

почуттів. Тому новела з її увагою до внутрішнього світу людини стає провідним 

жанром у літературі. Письменники новелісти, зазначає Г. Мєднікова, психологізують 

пейзаж, широко використовують переносне значення слів, збагачують лексику 

науковою термінологією.  Використовуючи народну поетику та художні засоби 

суміжних мистецтв (музики, живопису), митці збагачували семантику слів  [14, с. 47]. 

Слушним є твердження О. Черненко: «На Україні експресіонізм також не був 

чужим явищем. [...] найвизначнішим представником експресіонізму в українській прозі 

є визначний галицький новеліст Василь Стефаник» [15, c. 17]. Письменник зміг 

передати у своїх творах експресіоністичну реакцію на тяжке становище народу, гірку 

безвихідь та самотність розгубленої людини у ворожому світі. В. Стефаник, на думку 

Н. Шумило, письменник трагічного складу, якого не просто насторожував стрімкий 

поступ цивілізації, а – основне – болісно вражало підневільне становище українського 

народу на зламі історії» [13, с. 304]. До того ж, саме Стефаника західна критика 

вважала письменником, що «прищепив експресіонізм на українському ґрунті» [14,        

с. 46]. Г. Мєднікова твердить, що у Стефаника спостерігаються специфічні художні 

прийоми експресіоністів: злам і деформація [14, с. 46].  

Отже, ключові риси експресіоністичної поетики в українській літературі: 

«напруженість виражальних засобів, впровадження нових версифікаційних і 

синтаксичних форм, зокрема деформація поетичного рядка; «нанизування» образів, 

градаційна експресивність, різке контрастування; особливий світ насичених кольорів і 

барв, які рельєфно підкреслюють трагізм зображуваного. Деформований художній світ 

вибудовується на смисловій градації, що досягається через містку метафору; семантика 

граничної експресивності образних утворень, окличні та звертальні конструкції, 

„інтуїтивна мова крику” підкреслюють напруженість почуттів ліричного героя чи 

персонажів прозових творів» [11, с. 13]. О. Черненко зауважила, що український 

експресіонізм від європейського відрізнявся поєднанням «національного первня з 

уселюдським» [16, c. 33]. 

Критики неоднозначно трактували творчість Григора Тютюнника. Г. Аврахов 

вказує, що сучасники Тютюнника сприймали твори прозаїка як щось «старомодне», 

«неонародницьке», «вчорашнє» [17, с. 71].  

Після кожної публікації вибухала несхвальними рецензіями критика, «майстри 

поверхових суджень».  О. Сизоненко у «Книзі Талантів» пише, що «Оддавали Катрю» 

один з «колег» назвав антирадянщиною [2, с. 335]. Не зважаючи на упереджене 

ставлення офіційної критики, твори Тютюнника були новим словом  в українській 

літературі. 
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Немає усталеної думки щодо визначення стилевої домінанти художньої прози      

Г. Тютюнника. О. Лихачова вважає стиль прози Тютюнника виразно експресивно-

динамічним [18, с. 10], В. Фащенко вважає Григора Тютюнника неореалістом [19,         

с. 509]. В. Дончик відзначає посилений імпресіоністичний компонент у прозі 

письменника [ 20,с. 20]. Н. Зборовська зазначає, що проза Г. Тютюнника реалістично-

імпресіоністична» [21, с.34]. На думку Ю. Коваліва, стильовою домінантою творчості 

прозаїка  є неореалізм [22,с. 63]. На прикладі кількох прозових творів відстежимо 

ознаки експресіоністичної поетики. 

У новелі «Медаль» Тютюнник показав скрутне становище села у повоєнні роки. 

Автор майстерно передав пейзаж, використовуючи при цьому прийом візійності, 

залучаючи органи чуття: «Надворі було вже поноченько, хоч заграва на заході ще не 

згасла, а тільки опустилася нижче до землі й затужавіла над обрієм густо-червоною 

смугою. На річці тьмяно поблискував тоненький після відлиги лід, пахло мерзлими 

верболозами та сухими очеретами, а по горі попід лісом синіли прикидані снігом 

скирти, обсмикані знизу, і тому схожі на великі гриби» [23, с. 367]. Тютюнник часто 

використовує влучні епітети і порівняння, що допомагають виразніше змалювати події 

та явища: «Де-не-де по селу вже світилося, і ті поодинокі, негусто розкидані вогники 

зорили з-під стріх, як вовчі баньки з-під приметених кущів» [23, с. 376]. Художньому 

стилю Григора Тютюнника також притаманна метафоричність: «Під мостом гули од 

морозу палі, тоненько дзуреміли протяги, наче хтось у порожню пляшку дув, і було 

трошки моторошно слухати ту вечірню зимову пісню» [23, с. 376]. Головний герой 

твору – старий Данько – самотній дідусь, який живе у ветхій холодній хатині. Автор, 

керуючись суб’єктивним інтуїтивним відчуттям дійсності, достовірно передає почуття і 

світосприйняття старого Данька. Це сприяє психологізації як героя, так і новели в 

цілому. Посилена увага до деталей портретної характеристики персонажа допомагає 

створити цілісний довершений образ: «Данько вже кілька днів не ходив на воловник, де 

працював коло бугаїв постійником, бо заслаб остаточно: ноги понабрякали так, що вже 

й холоші вище як до литки не підкачувалися, попід очима налилися важкі водяні 

міхури, руки стали негнучкі, немов отерпли». 

Трагізм існування підсилений голодним маренням Данька: «А Данько ще довго 

ворочався на холодній черені, боячись заснути, бо тоді йому верзлася їжа: куліш, 

затірка, оладки з кукурудзяного борошна, товчена картопля, житні пироги з буряком та 

калиною –  одне слово, те, що він їв останні два роки по демобілізації» [23, с. 375]. 

За допомогою прийому контрасту Г. Тютюнник переносить  героя з нетопленої 

хати, зимної вулиці до теплого приміщення сільської Ради, де Данькові мають вручити 

медаль «За трудову доблесть». Прийом контрасту більш виразно підкреслює 

конфліктну ситуацію, яка розгортається у новелі.  Проста маленька людина губиться і 

ніяковіє перед головами колгоспів, перед уповноваженим з району: «Побачивши 

урочисто освітлену сцену і стіл, накритий червоною скатертиною, Данько так 

захвилювався, що йому аж у ноги щось гаряче вступило, і вони зробилися ще не 

слухнянішими» [23, с. 377]. Блиск медалі різко контрастує із засмальцьованою 

куфайкою трудівника. Медаль виявилась непотрібною для старого. З хвилюванням 

автор описує радість Данька, що знайшов з півдесятка насінин соняшника у шпарці в 

черені. Тютюнник звертається до народної пісні – колядки «Шедши тріє царі Ко Хресту 

со дарами». На думку Л. Петренко, українські митці – експресіоністи часто включали у 

вербальне тло своїх творів біблійні мотиви, переплетені з фактами сучасності. 

Дослідниця також  зазначає: «Місткі експресіоністичні образи асоціюються в 

українських письменників не тільки з християнською символікою, а й з архетипами 

національно-культурної свідомості, які актуалізують всезагальні стрижневі ознаки, 

іманентно притаманні національній ментальності й водночас людському родові» [11,    
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с. 12]. Тому кущ бузини як символ нечистого місця, а також перевернуті свічки як 

символ смерті, використані Тютюнником у творі, є також маркерами експресіонізму.  

У новелі «Кленовий пагін» Тютюнник також виявив себе як письменник 

експресіоніст. Всього на трьох сторінках він зумів розказати всю історію життя Савка, 

якого у селі називають Христонею. Г. Тютюнник детально передав портретні штрихи 

персонажа, завдаючи таким чином певного емоційного настрою читачеві: «Лице, шия і 

навіть губи –білі, аж світяться неміччю. Руки теж білі. Лежать на ціпку одна на одній, 

мов дві білі пелюсточки» [23, с. 79]. Білий колір є символом старості. Таким чином, 

перед читачем постає архетип ний образ сивого старця. Мова твору образна, насичена 

яскравими метафорами, які позначають перехід інтуїтивного осяяння у сферу 

раціональних понять: «На призьбі грається сонце, лащиться до діда тремтливими 

тінями од гілля» [23, с. 78]. «Тоді павутина бринькне і опустить додолу дві блискучі 

цівки» [23, с. 78]. У творі Тютюнник використав і прийом порівняння: «І жовте, наче 

проціджене крізь осінній лист» [23, с. 78].  «Христоня сивий як лунь» [23, с. 79]. 

Письменника завжди цікавили проблеми людського буття. Образ Христоні 

покликаний показати, що життя швидкоплинне. Минають літа і зими, а Христоня 

продовжує чекати на хлопчика байстрюка. Христоня шкодує, що не приділив йому 

уваги. Григір Тютюнник використовує прийом звернення до читача через запитання: 

«Бо чого б же він ото сидів надворі восени, як призьба вже зовсім холодна, а над 

головою, в павутинні, щось посвистує, немов узимку, а сонце вже не зігріває білих 

немічних рук, поскладаних на ціпок як дві пелюсточки» [23, с. 81]. Цей прийом 

покликаний акцентувати увагу читача до проблематики новели, змусити замислитись 

над вічними людськими цінностями. Назва новели символічна. Кленовий пагін на 

сухому стовбурі можна трактувати як символ душі у старому немічному тілі. Пагін 

також можна тлумачити як алегоричний образ надії.  

      Оповідання «Смерть кавалера» не публікували за життя Григора Тютюнника через 

гостроту соціальних проблем, які розкрив автор. Події у творі розгортаються із 

середини в обидва кінці – спочатку в минуле, а потім у майбутнє. Тобто діє прийом 

«запруди» (або ретардації) завдяки якому автор тримає читача у стані особливої 

емоційної напруги. Екскурси у минуле органічно вплітаються у загальне тло новели і 

слугують засобом пояснення розгортання подій та засобом характеристики героїв. 

Диспозиція новели: а) народження Їгорки; b) смерть батька; c) вступ до воєнного 

училища; d) сутичка з Васютою Скориком; e) поява кавалера в училищі; f) розмова з 

Валерієм Максимовичем; g) ранок в холодній хаті; h) події у їдальні; i) покарання;        

j) смерть кавалера.  

А ось як виглядає сюжет: A) ранок у холодній хаті; B) новина про появу кавалера; 

C) згадка про батька; D) спогад про сутичку з Васютою; E) розмова з Валерієм 

Максимовичем; F) події у їдальні; G) покарання; H) смерть кавалера. Першим центром 

художнього світу постає холодна хата. Тютюнник детально описує побут, змушуючи 

читача здригатися від холоду, що панує у хаті: «В хаті стояв густий передсвітанковий 

морок, вікна понамерзали за ніч так, що їх і не видно було» [23, с. 68]. Оповідання 

сповнене яскравими елементами, які задають їй тон – холод.  Таким чином автор 

залучав органи чуття читача. «Тільки в спину пошпигує та в носі лоскоче – круте 

повітря на морозі, не продихнеш» [23, с. 70]. 

Другим центром є епізод біля сільбуду, де стався конфлікт між Їгоркою та  

Васютою, який стане причиною розгортання подій у їдальні. Наступним центром є 

розмова Їгорка з Валерієм Максимовичем, під час  якої читач дізнається про воєнний 

подвиг кавалера. Третім центром є приміщення їдальні, де відбудеться бунт. Події на 

лінійці є останнім центром, де і відбудеться розв’язка конфлікту. Центральним 

персонажем новели є хлопець Їгорко, учень воєнного училища. З перших рядків твору 
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він постає ніби зовсім маленьким хлопчиком. Про це свідчить і зменшено-пестлива 

форма імені, і підкреслення віку у рядку: «Їгорко ще трохи полежував, по-дитячому 

склавши долоні між коліньми» [23, с. 68]. Але наш герой – не маленька дитина, а 

цілком сформована особистість. Треба зазначити кілька слів про Пріську, мати Їгорки. 

Вона є уособленням знедоленої матері, яка змушена на своїх плечах «тягти» родину. На 

заваді постійно стоять нестатки. Мати з сином постійно недоїдають. Важливою 

художнім прийомом постає опис, деталізація: «Разом з юшечкою з гирунчика випала 

синя картоплина і дві галушечки долівчаного кольору» [23, с. 68]. Зменшено-пестливі 

форми «галушечка», «юшечка» викликають особливу нотку співчуття. Показовою є 

деталь, що Їгорко сідає не снідати, а «підснідати». Префікс під- на формальному рівні 

надає певну семантику незавершеності, неповноти дії. Їгорко натура несмілива. 

Тютюнник використовує прийом характеристики героя через посередництво іншого 

персонажа. Про конформність Їгорка свідчать слова матері: «Бач, який ти несміливий… 

– зітхнула мати, допомагаючи Їгоркові зашнуруватися. – І ботинків тобі не перепало… 

В тата пішов. Він, мабуть, і загинув, козак, того, що отак десь чогось не посмів. 

Спритніші повертались…» [23, с. 69]. У цих рядках підкреслюється генетичний зв’язок 

Їгорка з козацьким родом та певним чином програмується трагічність його долі. 

«Спритнішим» виявляється Васюта Скорик. Це повний антипод Їгорка. Це хлопець з 

багатої родини, представник зіпсованої «золотої молоді». Скорик не гидує нічим, щоб 

принизити слабшого та «вислужитися» перед начальством. Саме Васюта посприяє 

виключенню Їгорка з училища. Помітним персонажем  є «міський дурник» Василь 

Тита: «Високий, худий. У німецькій шинелі з облізлим оксамитовим коміром, а на 

шапці – червона стрічка навскосяка… Очі в нього моторошно-серйозні, губи щільно 

стиснуті. 

«– Хлопці, та він босий! – помічає хтось» [23, с. 73]. Тита – герой «з історією», але 

вона прихована автором. Тютюнник залишає читачеві знаки, за якими можна 

здогадатися про минуле цього персонажа. Автор використовує прийом колористики, 

щоб пов’язати героїв між собою. Рука у Тити вимазана чимось червоним. Червоний 

колір дуже символічний. Його можна потрактувати як колір революції. В епізоді бунту 

вимальовується виразна деталь: в одного з бунтарів (у Миколи Чмутика) пальці брудні, 

як у Тити. Микола – учасник бунту, тому можна припустити, що і Тита є ворохобником 

у душі, це волелюбна особистість, яку ламає оточуюче середовище. Василя Титу та 

Їгорка пов’язує спільна деталь – дивакувата шапка та відсутність взуття. Тож Василь є 

дзеркальним відображенням Їгорка, його проекцією у майбутнє. Кавалер Валерій 

Максимович натура суперечлива. Цей образ подається у творі крізь призму сприйняття 

Їгорка. Центральною подією новели є смерть кавалера. Хоч у творі не зображена жодна 

біологічна смерть, але ми можемо говорити одразу і про моральну загибель Валерія 

Максимовича, і про смерть віри Їгорка у світлі ідеали. Валерій Максимович, який 

безстрашно нищив німців на полі бою, враз спасував перед начальством. Тютюнник 

зобразив моральне подвоєння Валерія Максимовича через прийом візії: «Але сльози 

виступали самі, а в очах стало двоїтися. І коли Їгорко озирнувся на замполіта, то йому 

здалося, що перед лінійкою їх стояло два – два Валерії Максимовичі…» [23, с. 78]. 

Отже, головним конфліктом оповідання є розрив між військовим обов’язком, 

обов’язком совісті та суспільною принукою (як людини, яка є гвинтиком у тоталітарній 

машині). Г. Тютюнник прагнув показати, що необхідно відстоювати правду за будь-

яких обставин. «Мова крику» підкреслює  напруженість почуттів головного героя, 

якого несправедливість доводить до крайнього вияву відчаю: «–Що?! – вигукнув 

Їгорко, схоплюючись на ноги. – Герой?! Рвонувся до лінійки, вдарився головою об 

дошку і щосили закричав. – Ви… Ви… Чуєте…Ви?!». 
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Отже, аналіз творів Григора Тютюнника дає підстави говорити про домінанти 

експресіонізму у художній прозі письменника. Для художньої прози Тютюнника 

характерними є глибинний психологізм, глибокий ліризм, «візійність», подекуди 

«нервова напруженість», посилений інтерес до деталей, які відіграють сюжетотвірну 

роль. Мова тютюнникових творів виразна, образна. Письменник вдається до яскравих 

порівнянь, гіпербол, використовує прийом контрастування. Показовим є те, що 

формальний обсяг творів Тютюнника не відповідає глибині сенсу, смислу, який вкладає 

автор у свої рядки. Тобто йдеться про один із найпоказовіших рис експресіоністичної 

поетики – про перевагу змісту над формою (тобто антиестетизм). Антиестетизм 

тютюнникових творів не означає применшення ролі мовного оформлення. Цей концепт 

у творчості письменника набуває нового (майже парадоксального) значення: 

глибинний, поліфонічний зміст творів подається письменником у дуже 

сконденсованому вигляді. При цьому зовсім не страждає формальна сторона. 
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УДК 159.9 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА 
 

А. В. Кобзарь, А. А. Кацеро 

 

Резюме. В данном исследовании рассмотрены мотив и мотивация как предмет исследования в 

отечественной и зарубежной психологи, специфика учебной мотивации, профессиональная мотивация. 

Были выявлены особенности учебной и профессиональной мотивации студентов педагогического 

училища. 

Ключевые слова: мотивы профессиональной и учебной деятельности, баланс мотивов, 

деятельность. 

 

Профессиональная и социально-трудовая сферы жизнедеятельности общества 

всегда выступали базовыми для саморазвития социума и его прогресса, самореализации 

молодежи и обретения ею социального статуса. Одной из важнейших проблем в 

психологии и педагогики является проблема учебной и профессиональной мотивации. 

В данных типах мотивации высвечиваются основные моменты взаимодействия 

индивида и общества, в котором образовательный процесс приобретает приоритетное 

значение. Изучение профессионально-ориентированной мотивации студентов средних 

специальных учебных заведений педагогических специальностей, знание мотивов, 

побуждающих к работе в сфере образования, позволит психологически обоснованно 

решать задачи повышения эффективности педагогической деятельности: правильно 

осуществлять отбор, обучение, создание педагогических условий, обеспечивающих 

профессиональный рост студентов. 

Мотивационно-потребностные компоненты учебной и профессиональной 

деятельности изучались в работах многих отечественных и зарубежных исследователей 

(В. Апельт, А.А. Бодалев, Р.С. Немов, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, 

Г.А. Мухина, Н.В. Нестерова, А.Н. Печников, Х. Хекхаузен, Г.И. Щукина, 

П.М. Якобсон, В.А. Якунин и др.). 

В трудах этих авторов показано, что на успешность учебной деятельности 

влияет сила мотивации и её структура, и только наличие сформированной потребности 

в овладении конкретной предметной деятельностью, конкретным видом труда делает 

выбор профессии мотивированным и образует механизм сознательного выбора 

профессии. 

Положительные мотивы учения предопределяют его успех. В основе 

положительного мотива лежит познавательная потребность, интерес. Для обеспечения 

эффективности обучения необходимо, чтобы особенности построения и организации 

учебного процесса на разных этапах образования отвечали мотивационной сфере 

студента. 

Актуальность данного исследования определяется современными объективными 

требованиями, предъявляемыми к профессионализму специалистов, высвечивая 

проблему профессионального самоопределения современного студента. Эти 

требования, связанные с профессиональным самоопределением личности, ее 

самореализацией в профессиональной деятельности стимулируют поиски новых 
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подходов в оказании помощи и поддержки студентам, находящимся на этапе 

профессионального обучения. Диагностика и коррекция мотивации учения, как основа 

решения проблемы мотивации учения, является насущной задачей психологов – 

специалистов в сфере образования.  

Целью нашей работы является выявление особенностей мотивации учебной и 

профессиональной деятельности студентов – будущих преподавателей, анализ сходств 

и различий между выраженностью мотивов учебной и профессиональной деятельности 

у студентов первого и третьего курсов. 

Объектом нашего исследования выступает мотивационная сфера молодых 

людей на этапе профессионализации. Предметом исследования являются особенности 

мотивации к учебной и профессиональной деятельности студентов педагогического 

училища. Мы предположили, что учебные и профессиональные мотивы у студентов 

первого курса отличается от мотивов студентов третьего курса по уровню 

выраженности отдельных мотивов.  

Выборку составили 40 студентов педагогического училища (Донецкий регион), 

обучающихся на первом и третьем курсе (соответственно 20/20). 

В эмпирической части работы были использованы следующие методики: 

1. «Методика изучения мотивации профессиональной деятельности» (методика 

К. Замфир в модификации А. Реана) [1]. 

2. «Методика для диагностики учебной мотивации студентов» (А.А. Реан и 

В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) [2]. 

Под профессиональной мотивацией, применительно к учебной деятельности 

студентов, нами понималась совокупность факторов и процессов, которые побуждают 

и направляют личность к изучению будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор развития 

профессионализма и личности, так как только на основе ее высокого уровня 

формирования возможно эффективное развитие профессиональной образованности и 

культуры личности. 

На основе полученных на первом этапе эмпирического исследования данных в 

двух группах испытуемых нами рассчитывались мотивационные комплексы. 

Оптимальным считался баланс мотивов ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ, в 

котором внутренняя мотивация (ВМ) – высокая; внешняя положительная мотивация 

(ВПМ) – равна внутренней мотивации или ниже, но относительно высокая; внешняя 

отрицательная мотивация (ВОМ) – очень низкая и близкая к 1. Чем оптимальнее 

мотивационный комплекс (баланс мотивов), тем более активность студентов 

мотивирована самим содержанием профессионального обучения, стремлением достичь 

в ней определенных позитивных результатов. 

Анализ полученных результатов показал, что студенты в обеих группах не 

весьма удовлетворены избранной профессией. Выбирая между наилучшим, 

оптимальным и наихудшим типами соотношений, студенты, как на первом курсе, так и 

на третьем, в меньшей мере выбрали оптимальный комплекс. Так оптимальный 

мотивационный комплекс на первом курсе встречается только у 35%, а на третьем – у 

30% студентов. Это свидетельствует о том, что студенты, с данными мотивационными 

комплексами, вовлекаются в эту деятельность ради нее самой, а не для достижения 

каких-либо внешних наград. Такая деятельность является самоцелью, а не средством 

для достижения некой другой цели. Т.е. это те студенты, которых привлекает, прежде 

всего, интерес к самому процессу учения, они склонны выбирать более сложные 

задания, что позитивно отражается на развитии их познавательных процессов. 

Средний групповой мотивационный комплекс обеих групп одинаковый и 

выглядит как: ВМ = ВПМ > ВОМ. В обеих группах в равной степени доминирует 
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внутренняя мотивация и внешняя положительная мотивация. Внешняя отрицательная 

мотивация менее значима. Можно сказать, что у исследуемых в равной степени 

побуждает к активности в труде удовлетворенность от хорошо выполненной работы, 

денежный заработок, стремление к продвижению по службе. Наименее всего на 

активность в трудовой деятельности у исследуемых влияет стремление избежать 

возможных наказаний или неприятностей, критики. Преобладающий в обеих группах 

мотивационный комплекс относится к оптимальным (баланс мотивов).  

Учебная мотивация понималась нами вслед за рядом исследователей как 

частный вид мотивации, включенный в определенную деятельность, – в данном случае 

деятельность учения, учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная 

мотивация определяется рядом специфических факторов для той деятельности, в 

которую она включается. Во-первых, она определяется самой образовательной 

системой, образовательным учреждением; во-вторых, – организацией образовательного 

процесса; в-третьих, – субъектными особенностями обучающегося; в-четвертых, – 

субъективными особенностями педагога и, прежде всего, системы его отношений к 

ученику, к делу; в-пятых, – спецификой учебного предмета [3]. 

На следующем этапе исследования в группах студентов первого и третьего курса 

были выявлены преобладающие мотивы учебной и профессиональной деятельности, 

была найдена связь между сходствами и различиями профилей выраженности мотивов 

профессиональной и учебной деятельности в каждой группе (рис 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Сравнение  средних групповых показателей выраженности мотивов учебной деятельности  

в группах. 

 

Наблюдаются некоторые сходства и различия в выраженности шкал мотивов. 

Как на первом курсе так и на третьем одинаково выражены учебно-познавательные 

мотивы.  У студентов первого курса уровень выраженности выше таких мотивов как 

коммуникативные, мотивы избегания, престижа, профессиональные, социальные 

мотивы. У студентов третьего курса уровень мотивов творческой самореализации 

выше, чем у студентов первого курса. 

Для выявления значимых различий в уровне выраженности мотивов учебной 

деятельности в исследуемых группах использовался двухвыборочный t-критерия 

Стьюдента с одинаковыми дисперсиями. Данные были занесены в таблицу (таб. 1). 
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Таблица 1 

Результаты сравнения шкал мотивов учебной деятельности студентов первого и третьего курсов 

Шкалы мотивов Дисперсия t-статистика р t критическое 

Коммуникативные 

мотивы 
0,595 1,290 0,204 2,024 

Мотивы избегания 0,54 2,968 0,005* 2,024 

Мотивы престижа 0,821 1,71 0,095 2,024 

 

 

 

Таблица 1 (продолжение) 

Шкалы мотивов Дисперсия t-статистика р t критическое 

Профессиональные 

мотивы 
0,741 1,267 0,213 2,024 

Мотивы творческой 

самореализации 
0,799 -0,531 0,598 2,024 

Учебно-познав. 

мотивы 
0,423 1,678 0,102 2,024 

Социальные мотивы 0,423 0,583 0,563 2,024 

Примечание:* - уровень статистической значимости  р  <  0,01. 

 

Таким образом, различия между уровнем выраженности мотивов избегания в 

группах испытуемых значим на 1 % уровне. Можно предположить, что у студентов 

первого курса проходящих период адаптации в новой среде обучения, более выражено 

стремление учится, чтобы не отставать от однокурсников, чтобы избежать осуждения 

или наказания за плохую учебу и т.д. Для первокурсников важно показать и проявить 

себя и свои способности, чтобы занять соответствующие место в группе. У студентов 

третьего курса мотивы избегания менее выражены также потому, что они уже имеют 

определенный статус в группе, они знают всех преподавателей, а те, в свою очередь, 

имеют какое-либо представление о них.  

Избегание в данном случае также является как наименее оптимальный стиль 

адаптации, которая неизбежна в тех случаях, когда возникает противоречие между 

человеческими возможностями и требованиями среды.  

Таким образом, можно сказать, что у студентов первого курса в большей мере 

выражен избегающий стиль адаптации в связи с выраженностью мотивов избегания. 

В результате проведенного исследования в группах студентов первого и третьего 

курса педагогического училища были выявлены особенности мотивации учебной и 

профессиональной деятельности характерные для студентов этих групп. Гипотеза 

исследования, предполагающая то, что уровень выраженности мотивов учебной и 

профессиональной деятельности у студентов первого курса отличается от уровня 

выраженности этих мотивов у студентов третьего курса частично подтвердилась. 

Имеется множество сходств в уровне выраженности мотивов и преобладании 

мотивационных комплексов. Из всех имеющихся различий, значимым различием 

является только выраженность мотивов избегания, все остальные различия являются не 

значимыми. Опираясь на результаты проведенного исследования можно сказать, что с 
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особенностями учебной и профессиональной мотивации связана длительность 

обучения студентов в вузе.  
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УДК 81373.21(477.62) 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМОВНОЇ ТА ЖАРГОННОЇ НОМІНАЦІЇ 

ВНУТРІШНЬОМІСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ М. ДОНЕЦЬКА (ВОРОШИЛІВСЬКИЙ 

РАЙОН) 
 

Є. В. Кондрашова,  Є. С. Отін  

 

Резюме. У статті досліджено неофіційну урбанонімію м. Донецька, виявлено особливості 

розмовного та жаргонного найменування внутрішньоміських об’єктів, встановлено характер 

урбанонімів, встановлено зв’язок специфіки урбанонімів із їхніми типами та функціями із застосуванням 

системного підходу до проблеми. 

Ключові слова: топоніміка, урбанонім, ергосленгонім, годонім, артіосленгонім. 
 

Лінгвістичні дослідження топонімів проходять з урахуванням історичного 

розвитку мови, виділенням давніх тополексик, здійсненням етимологічного аналізу, 

встановленням зв’язку з конкретними мовами, виявленням мовних та діалектологічних 

ареалів тощо.  Сучасні топонімічні дослідження обов’язково базуються на даних 

археології, історії, географії, палеонтології, без яких топоніміка не мала б необхідного 

наукового підґрунтя.  Географічні назви виконують адресну функцію щодо конкретних 

географічних об’єктів. 

Значний внесок у вивчення топоніміки зробили видатні вітчизняні вчені:            

Р.О. Агеєва, Л.С. Багров, С.Б. Веселовський, М.В. Горбаневський, В.І. Даль,               

В.С. Кусов, Г.М. Мєзенко, Е.М. Мурзаєв, В.А. Никонов, Е.С. Отін, Е.М. Поспєлов,         

М.Е. Рут, Г.П. Смолицька, І.І. Срезнєвський, О.В. Суперанська, О.М. Щокатов та багато 

інших. Першим дослідником народної ландшафтної термінології в Україні був              

П. Тутковський. 

  Топонімічна робота проводиться в усіх містах України: Дніпропетровську          

(І. Сухомлин), Донецьку (Є. Отін), Запоріжжі (О. Волох, В. Фоменко), Луцьку              

(В. Покальчук.); Тернополі (Д. Бучко „Ойконімія Покуття”, 1992); Чернівцях               

(Я. Редьква „Гідронімія Зх. Поділля”, 1998); Луцьку (Л. Василюк „Фізико-географічна 

зумовленість топонімії Волинської області”, 2000) та інших.  

Із розвитком томоніміки як наукової ґалузі у ній почали виділятися різноманітні 

розділи, у залежності від конкретизації предмету їх вивчення. Одним з таких розділів 

виявилася урбаноні міка («міський» + «ім’я, назва»), що займається вивченням власних 

назв внутрішньоміських топографічних об’єктів – урбанонімів.  

Одним із дошкульних питань топоніміки залишається на сьогодні питання про 

найменування назв поселень або так званих малих топооб’єктів у межах населеного 

пункту. Особливу увагу привертають відтопонімні сленгоніми, а також зразки 

неофіційної лексики. Наше дослідження здійснюється на базі урбанонімії Донецька в 

межах Ворошилівського району. 
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Із усвідомленням потреби документального закріплення топонімів, виникли два 

основних її види: топоніми офіційні та неофіційні. Розробкою теми неофіційної 

урбанонімії займалися такі вчені як Д.С Болдаєв., І.С. Потанухіна, А.М. Мезенко та ін. 

Є.С. Отін зауважує, що в регіональних і професійних жаргонах наявні численні 

власні імена відонімного походження, що виступають в якості паралельних 

ненормативних утворень [1]. Такими утвореннями є сленгові годоніми, ергосленгоніми 

та артіосленгоніми, що слугують матеріалом нашого дослідження. 

Важливим зауваженням щодо специфіки дослідження у нашій статті є базисна 

специфіка жаргононімів. Оскільки однією з особливостей розмовного 

внутрішньоміського простору Донецька є використання російськомовних лексем, 

маємо акцентувати увагу на відповідному характері текстового матеріалу. 

У нашій статті маємо на меті здійснити спробу визначити шляхи та способи 

номінації неофіційних власних географічних назв, здійснити аналіз неофіційної 

урбанонімії Ворошилівського району м. Донецька (розмовний та сленґонімний 

характер урбанонімів), виявити специфіку найменувань урбанонімічного плану.  

До неофіційної урбанонімії належать внутрішньоміські розмовні власні назви, 

сленгоніми (або жаргононіми). До складу останніх зараховуємо сленгові годоніми, 

ергосленгоніми та артіосленгоніми.  

З огляду на тенденції створення словника сленгонімів на кафедрі загального 

мовознавства Донецького національного університету, ми вважаємо доречним навести 

нижче словникові статті відповідної тематичної орієнтації. 

Першою групою неофіційної урбанонімної лексики становлять розмовні 

еквіваленти власних назв по відношенню до офіційного простору онімів 

внутрішньоміських об’єктів. 

КОʹВАНКИ. Розмовний агоронім, що відповідає офіційній назві Донецькому 

паркові Кованих та різьблених фігур, і який утворився шляхом універбації й усічення 

основи частини з наступною суфіксацією: Донецький парк Кованих та різьблених фігур 

> Кован + -к-. 

ПЛОЩАʹДКА. Розмовний годонім, що відповідає означенню території 

спортивної площадки в районі студентської їдальні Донецького національного 

«Бригантина» і ставків парку ім. Щербакова. 

ВОРОШИʹЛОВКА
1
, ЦЕˊ НТР

2
. Розмовний хоронім, що відповідає офіційній 

назві Ворошилівського району м. Донецька, утворений: 1) шляхом усічення основи 

оніма з наступною суфіксацією: Ворошилов(ский) + к; 2) означення території центру 

міста. 

РОʹЗА. Розмовний годонім, що відповідає офіційній назві вул. ім. Рози 

Люксембург, утворена шляхом універбації оніма.  

НАʹБЕРЕЖНАЯ. Розмовний хоронім, що відповідає офіційній назві вул. 

Набережної, а також території навколо р. Кальміус (водосховище), тобто утворене 

шляхом метонімізації 

ДЕКОʹР. Розмовний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві ТЦ «Декор-

Донбас» і який утворився шляхом усічення основи оніма. 

ЮʹЖНЫЙ, КОЛЬЦОʹ. Розмовний годонім, що відповідає офіційній назві: 1) АВ 
«Південний»; 2) ТЦ «Золотое кольцо» та вживається на означення відповідних 

топообїєктів, а також території площі ім. Павших Комунарів. 

КАʹССЫ. Розмовний годонім, що відповідає офіційній назві відділення 

залізничних кас на розі вул. Університетської і пр. Театрального, утворений шляхом 

усічення основи оніма. 
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АРЕʹНА. Розмовний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві стадіону 

«Донбасс Арена», утворений шляхом усічення основи оніма. 

КРЫʹТЫЙ. Розмовний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві «Крытый 

рынок» і території навколо нього, що охоплює частину вул. імені Б. Хмельницького, 

вул. 50-річчя СРСР, б-ру ім. Т. Шевченка та вулиця ім. Челюскінців, утворений шляхом 

усічення основи оніма. 

СИʹТИ. Розмовний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві ТОЦ «Донецьк-

Сіті», утворений шляхом усічення основи оніма. 

МОЩЁʹНКА. Розмовний годонім, що відповідає офіційній назві відрізку 

проспект ім. Ілліча від пл. ім. Леніна до вул. Набережної, утворений на означення 

характеру дороги не заасфальтованої, а власне вимощеної, із наступною суфіксацією. 

РИʹТА. Розмовний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві магазину 

«Рита», утворений на означення квадрату будинків, розташованих на вул. ім. Щорса, 

пр. Гурова, вул. ім. Р. Люксембург та пр. Театрального. 

ЕДИНИʹЦА, ДВОʹЙКА, ТРОʹЙКА, ЧЕТВЁʹРКА. Розмовний ергосленгонім, що 

відповідає офіційній назві гуртожитків №1, №2, №3, №4 Донецького національного 

університету, розташованих на вул. Р. Люксембург, утворений шляхом універбації з 

наступною суфіксацією. 

БРИʹГА. Розмовний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві їдальні 

Донецького національного університету «Бригантина», утворений шляхом усічення 

основи оніма: Брига(нтина). 

ФИЛАʹРА. Розмовний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві Донецької 

обласної філармонії, утворений шляхом усічення основи оніма: Филар(мония) > 

Филара. 

ГЛАʹВНЫЙ. Розмовний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві головного 

корпусу Донецького національного університету, розташованого на пр. ім. Гурова, 

утворений шляхом універбації: Главный корпус > Главный. 

ПУʹШКА. Розмовний артіосленгонім, що відповідає офіційній назві пам’ятника 

«Царь-пушка», утворений шляхом усічення основи оніма:  (Царь-)пушка. 

ДПИ. Розмовний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві Донецького 

національного технічного університету, що є зразком старої назви університету – 

Донецький политехнічний інститут. Університет пройшов 4 стадії перейменування: 

Сталінський індустріальний інститут (1926) > Донецький политехнічний інститут 

(1960) > Донецький державний технічний університет (1993) > Донецький 

національний технічний університет (2003).  

ПОЖАʹРКА. Розмовний годонім, що відповідає назві трамвайного кільця на пл. 

ім. Дзержинського, де колись розташовувалась пожежна частина, утворений шляхом 

усічення основи оніма з наступною суфіксацією: Пожар(ная) + к. 

Друга група неофіційної урбанонімії Ворошилівського району Донецька 

стосується особливого простору онімів, що, як попередньо зазначалося нами, містять у 

собі додаткову емоційно-оцінну конотацію й експресивне забарвлення. 

ГРЕʹНКА. Сленговий однослівний годонім, що відповідає офіційній назві пр. ім. 

Грінкевича, утворений шляхом усіченням основи офіційного оніма з наступною 

суфіксацією і аналогізацією до апелятива: Грин(кевич) + к + формальне співвіднесення 

з апелятивом «гренка». 
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ФЛЁʹРА. Сленговий однослівний годонім, що відповідає офіційній назві вул. 

Флеровського, утворений шляхом усічення основи і переміщенням акценту: 

Флеро вского > Флё  ра 

ГОЛОВАʹ1
, ПЯТАʹК2

. Однослівний артіосленгонім, що відповідає: 1) офіційній 

назві пам’ятника О.С. Пушкіну у вигляді бюста письменника; 2) офіційній назві 

пам’ятника О.С. Пушкіну і овальної території навколо на перетині б-ру ім. Пушкіна та 

пр. ім. Грінкевича. Утворений шляхом уподібнення до значень 1) «голови»; 2) овальної 

форми території. 

ЯʹМА. Однослівний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві АС «Центр», і 

виник як означення рельєфного характеру території, на якій розташована автостанція. 

ТРАМВАʹЙНАЯ. Сленговий однослівний годонім, що відповідає офіційній назві 

вул. ім. Челюскінців, якою проходить шлях міськогого трамвайного транспорту. 

ЧИʹКА. Однослівний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві НК «Чикаго», 

утворений шляхом усічення знімної основи з наступним співвіднесенням значення з 

жаргонним словом на означення гарної дівчини, що часто відвідує нічні клуби: 

Чика(го) + «чи  ка». 

УТЮʹГ. Однослівний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві ТОЦ 

«GREEN Plaza», шляхом уподібнення до асоціації із архітектурою хмарочоса, що своєю 

пласкою стороною нагадує праску. 

ГАНДОʹНАЛЬДС
1
, МАКДАʹК2

. Однослівний ергосленгонім, що відповідає 

офіційній назві сітці ресторанів швидкого харчування «Макдоналдс», і утворений:         

1) шляхом співвіднесення оніма з жаргонним апелятивом та наступним використанням 

його кореня та пом’якшенням [л]: Макдоналдс > гандон + -алдс- > Гандональдс;           

2) усічення основи до утворення акроніма за аналогією до імені персонажу Скруджа 

МакДака: Макдоналдс > МакДак. 

КАМСАʹ. Сленговий однослівний годонім, що відповідає офіційній назві пр. 
Комсомольський, шляхом усічення основи з відповідного співвіднесення з апелятивом: 

Комсомольський > Комса + «камса» > Камса. 

ЧЛЕНТАʹНО. Однослівний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві Сітці 

піцерій «Челентано», утворений шляхом кореневого уподібнення до апелятива з 

обсцінним значенням. 

ГАʹНДЖ. Однослівний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві бару 

«Gung’ю’bazz», утворений шляхом усічення основи оніма: Gung(’ю’bazz). 

РЫГАНТИʹНА. Однослівний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві 

студентської їдальні Донецького національного університету «Бригантина», утворений 

шляхом опускання першого приголосного звука та наступного формального 

уподібнення до апелятивного кореня: (Б)ригантина > «рыгать» > Рыгантина. 

ЖЕЛЕʹЗКА. Сленговий однослівний годонім, утворений на означення 

центральних воріт парку ім. Щербакова, зроблених із металу. 

САРАʹЙ. Однослівний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві бару 

«Байкерс-бар», утворений як метафоричне означення колориту інтер’єру закладу. 

НАʹДЬКА. Сленговий однослівний годонім, що відповідає території скверу біля 

бібл. ім. Надії Крупської, утворений шляхом універбації, усіченням основи оніма з 

наступною суфіксацією, що призводить до уподібнення до зневажливого власного 

оніма особи жіночого роду: Надежда Крупская > Над(ежда) + к > Надька. 
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МИʹША. Однослівний артіосленгонім, що відповідає офіційній назві Собору 

Архістратигові Михайлу, і прилягаючого до нього сквера, утворений шляхом 

універбації, усіченням основи оніма й утворенням зменшено-пестливого найменування 

особи чоловічого роду: Собор Архистратигу Михаилу > Мих(аила) > Миша. 

СКУ  ЛА. Сленговий однослівний годонім, що відповідає офіційній назві скверу 

на Театральній площі (ріг вул. Артема і Театрального пр.), утворений від іншомовного 

«school» – «школа», переданий надалі транслітерацією. Оскільки номінаторами 

виступили представники субкультури «олдскул» («стара школа»), утворилася назва 

відповідного усіченого характеру. 

ЭʹЛВИС
1
, СОЛОВЕʹЙ2

. Однослівний артіосленгонім, що відповідає офіційній 

власній назві пам. О. Солов’яненку: 1) як означення зовнішнього вигляду пам’ятника 

(стиль костюмів Е. Преслі); 2) усічення основи оніма і формальний збіг із апелятивом: 

Солов(ьяненко) > «соловей» > Соловей. 

ЛИʹВЕР. Однослівний ергосленгонім, що відповідає офіційній назві готелю, арт-

ресторану, бару та їдальні «Ліверпуль», утворений шляхом усічення основи оніма: 

Ливер(пуль), що призвело до формального збігу з апелятивом. 

На думку А.М. Мезенко, урбанонімний простір – це сукупність усіх назв, що 

входять до складу міста, які існують зараз і ті, що використовувалися в попередні 

епохи. Це назви лінійних (вулиць, провулків, проспектів, проїздів, тупиків і та ін.) і 

масштабних об’єктів (церков, костелів,монастирів, кінотеатрів, готелів, кафе, 

пам’ятників і та ін.). Дослідниця зазначає, попри те, що урбанонімія являє собою набір 

назв дуже різнорідних об’єктів, одиниці, які входять до неї, тісно пов’язані між собою, 

переплетені і виконують однакові функції, що є основою їх об’єднання в один клас 

топонімів [2]. 

Урбонімний простір є складовою частиною топонімічного, а звідси, відповідно, 

усього ономастичного простору. Тому під урбонімним простором ми розуміємо 

мікросистему, структура якої репрезентована організованою сукупністю різних класів 

онімів на позначення локально закріплених об’єктів: (годонімів, дромонімів, 

агоронімів, ойконімів, ергонімів, фірмонімів, емпоронімів і та ін.) [3]. 

Урбанонімія, як особливий розділ топонімії, має ряд спільних для більшості 

розрядів топонімів рис: 1) зумовленість позамовними факторами; 2) системність 

організації; 3) наявність варіантів офіційна/неофіційна назва; 4) наявність словотворчих 

формантів структурно-граматичних типів; 5) можливість бути зафіксованими в 

художніх текстах, у результаті чого вступати в інші системні зв’язки і навіть брати 

участь у стилістичних прийомах; 6) спільність функцій [3]. 

Особливість урбанонімії полягає у специфічності ознак. Так, крім спільних для 

всіх розрядів топонімів характеристик, урбанонімам властиві: 1) високий ступінь 

змінюваності; 2) загалом низький ступінь популярності; 3) переважна одномовність;    

4) слабкий зв’язок з діалектом; 5) семантична мотивованість більшості урбанонімів;     

6) перевага штучної номінації над природною; 7) писемна закріпленість [2]. 

Урбаноніми виконують дві основні функції: 1) ідентифікуючу; 2) інформативну. 

Ідентифікуюча функція пов’язана з особливістю власної назви загалом, адже основне її 

призначення – виділяти і розрізняти однотипні об’єкти. Ця функція належить і до 

урбанонімів, оскільки вони називають окремий локальний об’єкт і виділяють його з 

ряду подібних. Інформативна функція топоніма пов’язана з тим, що він повинен 

орієнтувати людину в навколишньому просторі, у місті, служити, так би мовити, 

адресою. Інформативна функція урбаноніма має свою специфіку: адже вони несуть 

інформацію про особливості локально закріпленого об’єкта (виду діяльності, 

асортименту послуг і товарів та ін.) [4]. 
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Отже, на підставі всього вищезазначеного можна зробити висновки:  1) системний 

підхід є важливим при аналізі об’єктів наукового пізнання в царині ономастики;            

2) урбанонімія створює відкриту мікросистему, яка містить власні назви на позначення 

локально закріплених об’єктів і є особливим розділом топонімії; 3) урбаноніми в 

системі назв на території міста є ідентифікуючими найменуваннями штучно створених 

об’єктів; 4) урбанонімія неминуче вбирає в себе назви фізико-географічних об’єктів 

міської території: 5) неофіційна урбанонімія постійно кількісно зростає, відображаючи 

активні розумово-мовленнєві процеси суспільства. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА»  

АНГЛИЙСКИМИ НЕОЛОГИЗМАМИ НАЧАЛА ХХІ ВЕКА 

 
М. А. Костенко, Ю. К. Островская 

 

               Резюме. В данном исследовании рассматриваются особенности вербализации концепта 

«женщина» английскими неологизмами начала ХХІ века. Установлены лексико-семантические 

доминанты в поле актуализации концепта «женщина».  

             Ключевые слова: вербализация, концепт, макрополе. 

 

1. Отличительной чертой развития английского языка в XXI веке является 

процесс активной номинации новых социальных, культурных и научных реалий, 

возникающих вследствие бурных экономических и политических преобразований в 

современном английском обществе. В современных научных исследованиях в области 

неологии новая лексика рассматривается уже в когнитивном аспекте, что позволяет 

проанализировать процесс формирования семантической структуры новой языковой 

единицы [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9 ].  В настоящее время активно разрабатываются основные 

проблемы неологии: неологизмы исследуются на материале английского [2; 3; 6 и др.], 

немецкого[1], русского языков [1; 7; 8; 9].  

 Совокупность множества представлений носителей языка об окружающей среде 

составляет национальную картину мира. Один из ключевых ее концептов – концепт 

«женщина», который является культурно значимым образованием, отражающим 

национальные особенности представлений о действительности. Важную роль в 

исследовании его трансформации играют процессы вербализации этого концепта 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.iling-ran.ru/
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неологизмами. Проблема вербализации концепта является актуальной для научного 

поиска, так как язык служит средством актуализации и обмена интегральными 

единицами сознания – концептами. 

В данной статье рассматриваются особенности вербализации концепта 

«женщина» средствами английской неологии начала XXI века. Несмотря на достаточно 

активные разработки проблемы связи номинации с трансформацией концептуальной 

картины мира человека, комплексное изучение особенностей репрезентации гендерных 

представлений носителей языка в неологизмах, а также анализ вербализации концепта 

«женщина» английскими неологизмами XXI века еще не проводились.  

Материалом исследования являются языковые единицы, возникшие и 

зафиксированные в начале XXI века, отобранные путем сплошной выборки из 

одноязычных и двуязычных словарей неологизмов общим объемом 200 единиц.  

2. Лексема woman, а также ряд сочетаний слов, фразеологизмов, устойчивых 

выражений, пословиц, предложений и даже текстов являются средствами актуализации 

данного концепта, так как имя концепта woman, взятое отдельно, не может охватить все 

многообразие его характеристик. В связи с этим важно определить ядро концепта 

«женщина» и его периферию, обратившись к словарным дефинициям лексемы 

«woman» и воспользовавшись компонентным анализом. Расмотрев дефиниции слова 

woman, можно отметить, что многие из них совпадают: «an adult human female» [12], an 

adult female human being [13], указывая на такие признаки, как принадлежность к 

человеческому роду (human, human being), пол (female), биологический возраст (adult). 

Данные ядерные признаки, выделенные с помощью анализа словарной дефиниции, 

составляют небольшую и наиболее обобщенную часть содержания концепта.  

 3. Анализ периферийного поля концепта, представленного неологизмами, 

проходил в несколько этапов. На первом этапе исследования все неологизмы были 

разделены на семантические макрополя. Среди признаков, присущих концепту 

«человек», нашедших отражение в содержании концепта, выделяют категории 

«внешний человек» (и сопутствующие семантические поля: «внешность», «одежда», 

«манеры») и «внутренний человек» (с соответствующими полями: «ум», «характер», 

«духовный мир»). Третьей неотъемлемой частью содержания антропоморфного 

концепта является пласт лексики, раскрывающий его отношения с окружающей 

действительностью. В рамках данного пласта мы выделили макрополе «окружение 

женщины» (см. табл. 1.).  
 

Таблица 1 

Семантические макрополя в поле актуализации концепта «женщина» 

№ 

п/п 

Тематические 

макрополя 

Кол-во 

единиц 

% от 

общего 

числа 

Примеры 

1 Внешний человек 65 32.5 
poodle ‘очень привлекательная и ухоженная 

женщина с дорогой одеждой, аксессуарами’ 

2 
Внутренний 

человек 
29 14.5 

alpha girl ‘девушка, которая занимает позицию 

лидера’ 

3 
Окружение 

женщины 
106 53 

breakthrough generation ‘первые женщины, 

которые преодолели дискриминационнные 

барьеры и проникли в сферы, которые 

считались исключительно мужскими’ 

 Всего 200 100  

 

На втором этапе исследования внутри каждого макрополя были выделены 

тематические группы, отражающие основные семантические слои его структуры, 

представленные в таблице 2.2.  



153 

 

Неологизмы, принадлежащие макрополю «внутренний человек», можно 

подразделить на следующие тематические группы: «интересы, убеждения», «характер», 

«чувства, эмоции», «интеллект». 

Однако помимо данных признаков, характеризующих концепт как таковой, можно 

выделить семантическое макрополе «окружение женщины», характеризующее 

женщину как субъекта социальных отношений. Внутри данного поля можно выделить 

такие тематические группы, как «отношения женщина-социум», «отношения между 

мужчинами и женщинами», «карьера», «институт брака» и «культурное окружение». 

3.1.  Особенности тематического макрополя «внешний человек». Одним из 

семантических полей, присутствующих в концепте «целостный человек», является 

макрополе «внешний человек». В рамках данного исследования оно представлено 65 

лексическими единицами, что составляет 32,5% от общего числа неологизмов. Данное  

семантическое пространство подчиняется четкой структуре, в нем можно выделить 

различные тематические субполя, отображенные в табл. 2. В процессе вербализации 

концепта «женщина» большее значение уделяется физическим, телесным признакам 

денотата, и в меньшей мере – эстетическим, эмоционально-экспрессивным. 

Традиционные представления о женщине, связанные с заботой о продолжении рода, 

по-прежнему определяют критерии оценки ее привлекательности, которые нашли яркое 

отражение в субполе «тело и его части». Вместе с этим наблюдается смещение 

гендерного стереотипа в сторону маскулинизации, о чем свидетельствует появление 

единиц, объективирующих явные маскулинные признаки, характеристики или 

поведение. Также создается более благоприятная лингвистическая картина, связанная с 

образованием «женских» двойников уже существующих номинаций, обозначающих 

реалию, связанную исключительно с феминным. Большая группа неологических 

единиц носит ярко выраженный снижающий, пейоративный характер, что связано с 

представлением о некультурных и неэтичных манерах женщины, чересчур 

легкомысленной или следующей маскулинным паттернам поведения, а также с 

просторечной принадлежностью создаваемых единиц. 
 

Таблица 2 

Тематическое макрополе «внешний человек» 

Тематические 

поля и субполя 

Кол-во 

единиц 

% от 

общего 

числа 

Примеры 

1.1. эстетические и 

физические параметры 

внешнего облика 

23 35,4 

BBW ‘большая красивая женщина’, 

glamazon ‘высокая,  привлекательная  

женщина с  ухоженными волосами’ 

1.2. возрастные параметры 4 6 girlette ‘маленькая девочка’ 

1.3. тело и его части 11 17 
mammaquin ‘женщина с искусственно 

увеличенными бедрами’ 

1.4. манеры, поведение 16 24,6 
ladette ‘молодая женщина, которая ведет 

себя агрессивно или грубо’ 

1.5. сопутствующие признаки 

внешности 

 1.5.1. наименования одежды 

и ее частей 

1.5.3. наименования 

аксессуаров и их частей 

 

11 

 

17 

 

 

 

miflaw ‘женственный предмет одежды’ 

hejab ‘повязка на голову мусульманской 

женщины’ 

Всего 65 100  
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3.2. Тенденции в рамках макрополя «Внутренний человек» .  

Вторым и не менее важным элементом образа-концепта «целостный человек» является 

макрополе «внутренний человек», включающее в себя такие глобальные культурные 

конструкты, как характер, интеллект, эмоции. Парадигма этого лексического слоя 

лежит на пересечении с макрополем «внешний человек», так как зачастую внутренние 

состояния находят проявления во внешнем облике человека или определяют его.  

Данное макрополе представлено 29 неологическими единицами, что составляет 14.5% 

от их общего числа.  Ядром поля является дихотомия «рациональное-иррациональное» 

с явной доминантой последнего, нашедшая проявление в семах «разум» – «эмоции», 

«убеждения» – «характер». Соответственно макрополе «внутренний человек» было 

разделено на субполя, отраженные в таблице 3. Можно заключить, что в процессе 

вербализации концепта «женщина» прослеживается тенденция к акцентированию 

внимания на традиционных атрибутах гендерного стереотипа, то есть таких 

характеристиках женского, как иррациональность, принадлежность больше к хаосу, 

чем к логосу, эмоциональность. Многие единицы носят явный пейоративный характер, 

что обусловлено либо нарушением женщиной социальных стереотипов поведения, 

норм общественной морали, либо выходом за рамки традиционных представлений о 

ней. Также снижающая оценка присутствует в лексемах, характеризующих 

эмоциональное, так как излишнее проявление чувств рассматривается как выход за 

общепринятые рамки. Отдельную группу составляют новообразования, так или иначе 

относящиеся к феминизму, определяющие попытку женщин занять доминирующее 

положение над мужчинами, пока имплицитную, то есть выраженную в их взглядах. В 

рамках этого субполя нарушение женщиной своих прямых, исторически сложившихся 

гендерных функций рассматривается как отклонение от нормы, и данные 

новообразования всегда носят негативную коннотацию. 
 

Таблица 3 

Тематическое макрополе «внутренний человек» 

Тематические макрополя и 

субполя 

Кол-во 

Единиц 

% от 

общего 

числа 

Примеры 

1.1. интересы, убеждения 11 38 

lemichista ‘женщина, которая считает, что 

представительницы ее пола ведут себя 

адекватней в различных ситуациях, чем 

мужчины’ 

1.2. характер 

 
7 24 

alpha girl ‘девушка, которая занимает 

позицию лидера’ 

1.3. чувства, эмоции 7 24 

girl-crush ‘восхищение, которое  ощущается 

женщиной по отношению к другой 

женщине’ 

1.4. интеллект 4 14 

tomata ‘имя, используемое для довольно 

привлекательной, но не блещущей умом  

женщины’ 

Всего 29 100  

 

3.3. Семантическая репрезентация периферийного макрополя «окружение 

женщины». Анализ концепта «женщина», сделанный в рамках образа-концепта 

«целостный человек» был бы неполным, если бы не учитывался периферийный пласт 

лексики, характеризующий отношения «человек-человек», представленный в данном 

исследовании макрополем «окружение женщины». В рамках этого исследования оно 

представлено 106 лексическими единицами, что составляет 53% от общего числа 
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неологизмов.  Данное макрополе было разделено на субполя «социальное окружение» и 

«культурное окружение», что отражено в таблице 4. Можно утверждать, что в рамках 

этой тематической группы наиболее активно создаются номинации, обозначающие 

различные формы гендерной дискриминации, проявления феминистского движения и 

аспекты отношений между полами. Уже упомянутый неологизм third-wave feminism 

‘третья волна феминизма, современный этап борьбы женщин за равноправие, для 

которого характерно желание женщин гармонично совмещать карьеру, семейную и 

общественную жизнь’ наиболее полно отображает тенденцию внутри этого поля – все 

большее проникновение женщины в профессиональную сферу, считавшуюся до этого 

сугубо мужской, и ее желание совмещать профессиональную деятельность с 

традиционными обязанностями матери и жены. В контексте этого сдвига появилось 

большое число номинаций, обозначающих проявление карьерной гендерной 

дескриминации, препятствующей женщинам занять определенные ниши в профессии. 

Еще одной тенденцией является активная вербализация представлений о различных 

схемах и моделях поведения полов и их взаимоотношений: взаимных уступок и 

ограничений, обмана, негативного отношения, боязни женщин, сексуального их 

преследования.  Кроме этого существенный пласт лексики составляют неологизмы, 

образующие феминистский дискурс – активно создающиеся гендерно нейтральные и 

корректные номинации профессий и их субъектов женского пола, местоимения, 

обозначающие как мужчин, так и женщин, обозначения форм и тактик движения 

женщин за их права.                
Таблица 4 

Периферийное тематическое макрополе «окружение женщины» 

Тематические субполя 
Кол-во 

единиц 

% от 

общего 

числа 

Примеры 

1.1. социальное окружение 
96 

 

90,6 

 

 

 

1.1.1. институт брака 33 31,1 

exercise widow ‘женщина, которая 

проводит мало времени с мужем из-за его 

частых и затяжных тренировок’ 

1.1.2. карьера 30 28,3 
adminatrix ‘женщина, которая хорошо 

ведет административные дела’ 

1.1.3.отношения женщина-

социум 
21 19,9 

cyberfeminist ‘киберфеминистка, участник 

женского движения, который использует 

современную технику’ 

1.1.4. отношения между 

женщинами и мужчинами 
12 11,3 

maninizer ‘женщина, которая соблазняет 

мужчин для личной выгоды’ 

1.2. культурное окружение 10 9,4 
chick flick ‘фильм, который больше 

нравится женщинам, чем мужчинам’ 

Всего 106 100  

 

4. Выводы.  

4.1. Процесс активной вербализации концепта «женщина» является следствием 

происходящих в сознании социума трансформаций гендерного стереотипа и ключевых 

характеристик концепта. В соотнесении с проанализированными тематическими 

макрополями можно сделать вывод, что наиболее активные изменения происходят в 

плоскости окружения женщины, культурного и социального.  

4.2. Количественное соотношение представленности семантических макрополей 

свидетельствует о доминировании номинаций женщины как субъекта социокультурных 

отношений. В контексте вербализации данного концепта носителями языка большее 

внимание уделяется внешнему человеку, чем внутреннему, что свидетельствует о 
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материализации, физиологизации представлений о женщине и подавлению духовных 

доминант в характеристиках концепта.  

4.3. Выход женщины за рамки исторически сложившихся социальных и 

гендерных ролей – овладение мужскими профессиями, проникновение в сферы, до 

этого считавшиеся сугубо мужскими, маскулинный стиль поведения или одежды, 

доминирующее положение в семье – сопровождается критикой социума и появлением 

негативно окрашенных неологизмов.  

4.4. В рамках данного исследования была выявлена тенденция к 

уравновешиванию гендерной ассиметрии языка путем создания гендерно нейтральных 

местоимений, профессиональных терминов, наименований реалий, исключения из 

существительных дискриминирующего суффикса –man и его заменены на исторически 

используемые для обозначения феминности суффиксы. Помимо этого идет активный 

процесс создания номинаций, дублирующих уже существующие с явно выраженным 

маскулинным компонентом, что свидетельствует о формировании более 

благоприятных языковых условий для женщин. 
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УДК 81’ 373 – 115 

ПЕРЕНОСНІ ЗНАЧЕННЯ ДЕНДРОНІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ 

МОВАХ 
 

О. О. Лук’янюк, І. М. Подгайська 

 

Резюме: Дане дослідження присвячене вивченню особливостей переносних значень найменувань 

дерев і кущів (дендронімів) в англійській та українській мовах. Шляхом аналізу словникових дефініцій 

встановлено, що в англійській мові переносні значення розвивають 42 дендроніми; в українській мові – 

43. Унаслідок проведеного дослідження виявлено спільні та специфічні риси переносних значень 

дендронімів у зіставлюваних мовах. В досліджуваній тематичній групі більш поширеним в обох мовах є 

метонімічний перенос. 

Ключові слова: дендронім, лексичне значення, метафоричний перенос, метонімічний перенос. 

 

Сучасна лінгвістична думка відзначається підвищеним інтересом до вивчення 

різних аспектів семантики лексичних одиниць, серед яких розробка поняття лексичного 

значення слова, його структури й типів (О.А. Потебня, В.В. Єлісеєва, В.М. Манакін, 

З.А. Харитончик та ін.), лінгвістичні й екстралінгвістичні причини зміни лексичного 

значення (Г.М. Скляревська, С.Ульман, А.К. Біріх, Р. Якобсон, В.М. Прохорова, 

В.В. Зайцева та ін.), вторинна номінація та переносні значення слів (Г.М. Скляревська, 

А.Г. Удинська) тощо. Особлива увага приділяється аналізу семантики найменувань 

різних тематичних груп як на матеріалі окремих мов, так і у зіставному аспекті у мовах 

з різною структурою. Досліджується семантика найменувань частин тіла 

(О.В. Материнська), явищ природи (А.Ф. Малюга), будівель (Я.В. Просалова), назв 

професій (С.С. Риженко), лексики на позначення віку людини (І.Ю. Проценко) та ін. 

Найменування дерев і кущів, як правило, розглядаються лінгвістами у межах 

флоронімів (С.С. Шумбасова) або фітонімів (Л.В. Бабіна, А.Г. Дементьєва, 

І.Е. Подолян). Праці, присвячені дослідженню власно найменувань деревних рослин 

(дендронімів), мають поодинокий характер (А.А. Ісакова, Д.В. Лісничий).  

Актуальність роботи зумовлена недостатнім рівнем вивчення дендронімів у 

досліджуваних мовах, як окремо, так і в зіставному аспекті, необхідністю подальшого 

емпіричного дослідження семантики лексичних одиниць різних тематичних груп на 

матеріалі різноструктурних мов, а також важливістю цієї групи найменувань як 

одиниць базового словнику мови у порівнянні різних мовних картин світу. 

Об’єктом даного дослідження є дендроніми, тобто найменування деревних і 

кущових рослин в англійській та українській мовах.  

Предметом дослідження виступають метафоричні та метонімічні переноси 

значень дендронімів в англійській та українській мовах. 

Мета даного дослідження полягає у виявленні спільних рис і розбіжностей у 

переносній семантиці досліджуваних одиниць. 

Матеріал дослідження був відібраний шляхом суцільної вибірки з тлумачних 

словників англійської та української мов [1, 2, 3, 4]. Обсяг вибірки становить 125 

лексичних одиниць (63 найменування в англійській мові й 62 – в українській).  

1. Лексичне значення вважається центральною категорією в лексичній семантиці 

й основним предметом вивчення змістової сторони порівнюваних одиниць у 

порівняльній лексикології. Значення слова є діалектичною єдністю мовного та 

позамовного змісту, відображенням явищ позамовної дійсності й включає в себе 

поняття про ці явища, яке й являє собою його внутрішній стрижень [5, с.86-88]. Отже, 

лексичне значення – це смисловий зміст слова. Воно сформоване на основі поняття, яке 

узагальнено відображає в свідомості носія мови які-небудь об’єкти, і додаткових 

смислових відтінків [6, с.7–8]. 
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Семантику слова в аспекті його статики й динаміки описують за допомогою 

поділу лексичних значень на первинні й вторинні, прямі й переносні. Прямі 

номінативні значення слова є результатом первинної номінації. Вони безпосередньо 

вказують на співвідношення слова з явищем дійсності. Такий зв’язок історично 

усталений у національній мовній свідомості мовця. На основі прямого значення слова 

виникає його переносне значення. Сама наявність переносного значення слова в його 

співвідношенні з прямим означає, що слово називає різні явища дійсності та відповідно 

виражає різні поняття. Наявність прямого і переносного значення слова та їх усталення 

в мовній системі приводить до появи багатозначності, або полісемії. Переносне 

значення слова завжди є його вторинним значенням [7, с. 66–69]. 

2. На розвиток та зміну значення слова впливають різні чинники, які умовно 

поділяються на позалінгвальні (події, які відбуваються в житті мовної спільноти) та 

лінгвальні (пов’язані з процесами, які відбуваються в системі мови). Особливе місце 

серед лінгвальних причин зміни значення слова посідає зсув значення на основі 

переносу найменування. Види переносу залежать від типу зв’язків між денотатом та 

його найменуванням. Прийнято виділяти два типи таких зв’язків – імплікаційний 

(заснований на логічній передумові, який припускає зв’язок між частиною та цілим) і 

кваліфікаційний (який припускає наявність спільної ознаки у різних денотатів). До 

імплікаційного типу належать такі види переносу як метонімія, синекдоха та конверсія. 

Маються на увазі природні мовні процеси формування і змінення значення лексичної 

одиниці. Кваліфікаційний тип переносу ґрунтується на наявності спільної ознаки у 

декількох денотатів та включає метафору й функціональний перенос [6, с.13–14]. 

Р. Якобсон описує метафору та метонімію з огляду на два типи афазії, пов’язані з 

руйнуванням асоціацій за суміжністю та схожістю [8, с. 41]. В свою чергу,                  

А.Ф. Малюга зазначає, що «метафора та метонімія часто розглядаються одна поряд з 

одною. Вони є універсальними способами переосмислення. Різниця між метафорою та 

метонімією зводиться до того, що метафора як прийом – це предикація нової якості, яку 

було отримано на основі аналогії, та вибір імені на основі такої подібності, а метонімія 

– це витяг якої-небудь властивості з уже омовленого відображення дійсності з огляду 

на його суміжність з властивістю нового позначуваного та підбір йому імені, що 

відображає цю суміжність у своїй семантиці» [9, с. 27]. Метафоричні та метонімічні 

переноси як засоби створення вторинних значень відрізняються від метафори й 

метонімії як тропів, тобто особливих прийомів образного мовлення, що 

використовуються із стилістичною метою. Головна відмінність полягає в тому, що, 

виникаючи спочатку у мовленні, метафоричні та метонімічні переноси першого типу 

внаслідок частого вживання перетворюються на факти мови й мають бути засвоєними 

тими, хто вивчає відповідну мову, тим часом як стилістичні прийоми залишаються 

фактами мовлення, що створюють особливу образність і впливають на художнє 

сприйняття слухача або читача [10, с. 51]. 

2.1. Вивченню метафори присвячені дослідження Г.М. Скляревської, 

В.М. Прохорової, Н.Д. Арутюнової, С. Ульмана, М.І. Філона, О.Є. Хомік та ін. 

Метафора є важливим засобом розвитку лексичної семантики, засобом пізнання 

дійсності та її семантичної категоризації [7, с.75]. Це – вторинна непряма номінація при 

обов’язковому збереженні семантичної двоплановості й образного елементу [11, с. 12]. 

За напрямками метафоризації дослідники пропонують різні класифікації метафор. 

В.М. Прохорова поділяє метафори на мовні, узуальні та оказіональні [12, с. 40], 

Г.М. Скляревська – на мовні та художні [11, с. 30]. Н.Д. Арутюнова виокремлює 

номінативну, образну, когнітивну та генералізуючу метафору, при цьому зазначаючи, 

що «метафора є постійним розсадником алогічного в мові» [13, с. 336]. С. Ульман 

класифікує метафори на такі різновиди: антропоморфічний (перенесення від людини на 
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природу і від природи на людину), зооморфічний (від тварини на природу, людину), від 

конкретного до абстрактного, синестетичний [14, c. 200]. У функціональному плані 

М.І. Філон та О.Є. Хомік виділяють індикативні, когнітивні та експресивні метафори 

[7, с. 77]. 

В сучасній лінгвістиці існує декілька класифікацій метафоричних переносів, що 

залежать від матеріалу, який досліджується. Отже, досліджуючи метафоричне поле 

«Вода», Г. М. Скляревська виділяє вісім видів регулярних метафоричних переносів: 

предмет → предмет, предмет → людина, предмет → фізичний світ, предмет → 

психічний світ, предмет → абстракція, тварина → людина, людина → людина, 

фізичний світ → психічний світ. Серед нерегулярних дослідниця виділяє переноси 

фізичний світ → фізичний світ, фізичний світ → людина тощо [11, с. 98]. 

На матеріалі найменувань частин тіла в різноструктурних мовах 

О. В. Материнська виокремлює такі типи метафоричних переносів: перенос за 

аналогією з тваринами; перенос за аналогією з рослинним світом; перенос за аналогією 

з природним середовищем; перенос за формою, частина якого нагадує частину іншого 

цілого; перенос за функцією; перенос за якістю, властивістю, що асоціюється з певним 

найменуванням; перенос за розташуванням [15, с. 94–95]. 

Л.В. Бабіна та А.Г. Дементьєва виявляють п’ять найбільш вживаних 

метафоричних переносів, згідно з якими відбувається формування переносних значень 

фітонімів: людина ← рослина, природний світ ← рослина, артефакт ← рослина, 
абстрактне явище ← рослина, соціальне явище ← рослина [16, с. 181].  

2.2. У сучасній лінгвістичній літературі можна зустріти багато визначень 

метонімії, але більшість із них збігається в тому, що метонімія – це різновид 

переносних значень, що ґрунтується на суміжності двох об’єктів. Суміжність може 

бути просторовою, часовою, атрибутивною, інструментальною, причинно-наслідковою 

тощо.  

Метонімія характеризується такими ознаками: 1) належністю до певного мовного 

рівня (лексична, граматична, синтаксична); 2) за стилістичною характеристикою 

(загальномовна та індивідуально-авторська); 3) за особливостями суміжності, що 

лежать в основі перенесення; 4) за специфікою зв’язку із мовним і ситуативним 

контекстом (метонімія власне лексична, конструкційно зв’язана, ситуативно зумовлена) 

[7, с. 82]. 

Досліджуючи метонімію у різних мовах, лінгвісти пропонують власні 

класифікації метонімічних переносів. С. Ульман на матеріалі німецької мови поділяє 

метонімічні перенесення на атрибутивні, локальні й темпоральні [14, с. 217]. 

А.Г. Удинська аналізуючи метоніми на позначення людини в англійській та українській 

мовах, виокремлює каузальний, атрибутивний, локальний, темпоральний, 

синекдохічний та комбінований типи метонімічних переносів, які вона поділяє на 

моделі та тематичні групи [17, с. 8–16]. Згідно з класифікацією О.К. Біріха, в російській 

мові існують квантитативний, партитивний (синекдоха) та каузальний типи 

метонімічних перенесень [18, с. 31]. В свою чергу, В.В. Зайцева поділяє метонімічні 

переноси української мови на каузальні, атрибутивні, локальні, темпоральні та кількісні 

(або синекдоху). Дослідниця ілюструє типи метонімічних переносів прикладами 

газетних заголовків [19, с. 3–4]. 

За спостереженнями дослідників, у локальній метонімії виділяються два підтипи: 

«місце → об’єкт» та «об’єкт → місце», у темпоральній – «час → об’єкт» та «об’єкт → 

час», в атрибутивній – «ознака → об’єкт» та «об’єкт → ознака». Каузальна (причинно-

наслідкова) метонімія охоплює чотири основні підтипи перенесення, обумовлених 

асоціаціями між поняттями дії та суб’єкта дії, дії та об’єкта дії, дії та результату дії, 

суб’єкта дії й результату дії [19, с. 3–4]. Комбіновані переноси поєднують у собі семні 
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ознаки різних типів метонімічного переносу: каузально-атрибутивний, атрибутивно-

каузальний, атрибутивно-локальний, локально-атрибутивний, каузально-темпоральний, 

темпорально-каузальний, темпорально-атрибутивний, локальний і синекдоха [17, с. 15–

16]. Синекдохічні позначення ґрунтуються на взаємозв’язку понять частини і цілого, 

що передбачає зміну круга референтів: найменування більш вузької множини 

використовується для позначення більш широкої кількості об’єктів, у якому більш 

вузька множина є лише складовою частиною, й навпаки: позначення широкої множини 

стає позначенням окремих її підмножин. В лінгвістичній літературі цей процес 

описаний також як розширення та звужування значень [17, с.14; 10, с. 47]. 

3. В процесі дослідження було виявлено, що в англійській мові – 63 дендроніми, а 

в українській – 62, враховуючи синоніми. Розбіжність складає 1 одиниця (hickory). У 

словниках точний переклад цього найменування українською мовою не знайдений: 

приводиться лише тлумачення або транслітерація (‘гікорі’, ‘північноамериканська 

ліщина’). З відібраних 63 дендронімів у англійській мові 42 мають переносні значення; 

з 62 українських одиниць переносні значення мають 43 дендроніми. В обох мовах у 

одного найменування деревної рослини спостерігаються в середньому 1-3 переносних 

значення.  

3.1. Метафоричний перенос в англійській мові властивий 16 дендронімам і 

здійснюється згідно з двома моделями: за якістю та за формою.  

Модель переносу за якістю або властивістю є характерною для 13 дендронімів, 

наприклад: ebony ‘негр’ (амер. розм.) ← ebony ‘чорне дерево’ (в даному випадку колір 

кори дерева порівнюється з кольором шкіри). 

Модель метафоричного переносу за формою притаманна трьом найменуванням, 

наприклад: apple ‘м’яч’ (амер. розм.) ← apple ‘яблуня’. В цьому випадку перенесення 

здійснюється за аналогією з формою плода деревної рослини.  

В українській мові метафоричний перенос мають лише два дендроніми. 

Перенесення значення здійснюється за аналогією з формою плода деревної рослини, 

наприклад: груша (лампочка) ← груша (плід дерева). 

3.2. В англійській мові моделі метонімічного переносу є односпрямованими, 

тобто реалізуються лише в одному напрямку. Вони відбуваються за трьома типами: 

синекдохи, каузальним та атрибутивним. 

Найбільш поширеним типом є синекдоха, яка в досліджуваній групі лексичних 

одиниць представлена 33 одиницями й реалізується у підтипі «ціле → частина». 

Матеріал дослідження показує, що цей підтип представлений такими моделями: 

«деревна рослина → деревина» (11 найменувань), наприклад: aspen ‘осика’→ aspen 

‘деревина осики’; «деревна рослина → плід цієї рослини» (20 найменувань): chestnut 
‘каштан (дерево)’→ chestnut ‘каштан (плід)’; «деревна рослина → гілка»                         

(2 найменування): palm ‘пальма’ → palm ‘пальмова гілка’. 

Атрибутивний тип метонімічного переносу представлений 17 метонімами. В 

даному випадку здійснюється підтип переносу «об’єкт → ознака». Цей підтип 

представлений двома моделями: «деревна рослина → запах цієї рослини»                       

(4 найменування), наприклад: lilac ‘бузок’ → lilac ‘бузковий запах’ та «деревна рослина 
→ колір» (13 найменувань): mahogany ‘червоне дерево’ → mahogany ‘коричнево-

червоний колір’. 

Каузальний тип представлений чотирма метонімами. Перенос здійснюється за 

підтипом «матеріал → результат», який представлений моделлю «деревна рослина → 

меблі, що виготовлені з цієї рослини», наприклад: oak ‘дуб’ → oak ‘дубовий стіл’. 

Загальна кількість метонімічних переносів становить 54 одиниці (враховуючи те, 

що деякі дендроніми мають більше одного метонімічного значення). 
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В українській мові, як і в англійській, всі моделі метонімічних переносів є також 

односпрямованими, але на відміну від англійської мови, вони здійснюються лише за 

двома типами: синекдохи та каузальним. 

Найбільш поширеною також є синекдоха, яка представлена 42 найменуваннями. 

Як і в англійській мові, перенесення здійснюється відповідно до підтипу «ціле → 

частина». Матеріал дослідження показує, що цей підтип представлений такими 

моделями: «деревна рослина → деревина» (12 найменувань), наприклад: ялина 

(дерево)→ ялина (деревина); «деревна рослина → плід цієї рослини»                              

(24 найменування): кизил (дерево) → кизил (плід); «деревна рослина → гілка»                

(4 найменування): сосна (дерево) → сосна (гілка); «деревна рослина → квітка»              

(2 найменування): черемха (дерево) → черемха (квітка дерева). 

Каузальний тип характерний для 6 найменувань, перенесення значень яких 

відбувається згідно з підтипом «матеріал → результат». Даний підтип представлений 

двома моделями: «деревна рослина → рідина» (1 найменування): олива (дерево) → 

олива (нижчий ґатунок олії), та «деревна рослина → меблі, що виготовлені з цієї 

рослини» (5 найменувань): червоне дерево (дерево) → червоне дерево (шафа з 

червоного дерева). 

Загальна кількість метонімічних переносів становить 48 одиниць (враховуючи те, 

що деякі дендроніми мають більше одного метонімічного значення). 

4. Проведене дослідження дозволяє дійти таких висновків: 

4.1. В англійській мові 42 дендроніми з 63 мають переносні значення; в 

українській – 43 з 62. Одне найменування має від одного до трьох переносних значень. 

В досліджуваній тематичній групі більш поширеним в обох мовах є метонімічний 

перенос. 

4.2. В англійській мові метафоричне значення досліджуваних одиниць 

розвивається відповідно до двох моделей переносу – аналогія за формою та аналогія за 

якістю / властивістю. Найбільш поширеною є модель переносу за якістю / властивістю. 

В українській мові спостерігається лише метафоричний перенос за формою. Кількісні 

дані наведені в таблиці. 

4.3. Метонімічний перенос в англійській мові реалізується у межах трьох типів: 

синекдохи, каузального та атрибутивного; в українській – у межах двох типів: 

каузального та синекдохи. Кількісні дані наведені в таблиці. 

4.4. Найбільш поширеним типом метонімічного переносу в обох мовах є 

синекдоха, яка реалізується за підтипом «ціле → частина». У кожній із зіставлюваних 

мов синекдоха представлена чотирма моделями, три з яких є спільними: «деревна 

рослина → деревина»; «деревна рослина → плід деревної рослини»; «деревна рослина 

→ гілка». Розбіжність становить модель «деревна рослина → квітка» в українській 

мові. У межах каузального типу переносу відмінність полягає у наявності в українській 

мові моделі «деревна рослина → рідина», яка відсутня в англійській мові. 

Атрибутивний тип притаманний лише англійській мові. 

4.5. Питаннями подальших розвідок є дослідження метафоричних переносів в 

українській мові, оскільки українські найменування деревних рослин мають тенденцію 

символізувати певні предмети або явища, а також – вивчення даних мовних одиниць в 

зіставному аспекті та розробка моделі описання дендронімів з метою їх порівняльного 

аналізу в мовах з різною структурою.  
 

Таблиця 1 

Кількісні характеристики переносів значень дендронімів в англійській та українській мовах 

Тип переносу, моделі 
Мови 

Англійська Українська 

Метафоричний перенос 16 (100%) 2 (100%) 
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за якістю або властивістю 13 (81,2 %) – 

за формою 3 (18, 8 %) 2 (100 %) 

Метонімічний перенос 54 (100%) 48 (100%) 

Синекдоха: 33 (61,1%) 42 (87,5%) 

деревна рослина → деревина 11 (33,3%) 12 (24,5 %) 

деревна рослина → плід  цієї рослини 20 (60,6 %) 24 (32,6 %) 

деревна рослина → гілка 2 (6,1 %) 4 (8,2 %) 

деревна рослина → квітка – 2 (4,1 %) 

Каузальний тип: 4 (7,4%) 6 (12,5%) 

деревна рослина → меблі, що виготовлені з цієї 

рослини 

4 (7,4 %) 5 (83,3 %) 

деревна рослина → рідина – 1 (16,7 %) 

Атрибутивний тип: 17 (31,5%) – 

деревна рослина → запах цієї рослини 4 (23,5 %) – 

деревна рослина → колір 13 (76,5 %) – 

http://sum.in.ua/p/5/761/1
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УДК 811.161.1 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ИЗ СФЕРЫ «СПОРТ» В ЗАГОЛОВКАХ 

ПЕЧАТНЫХ СМИ 
 

Е. С. Ляшенко, А. Р. Габидуллина 

 

Резюме. В работе рассматриваются прецедентные феномены, характерные для спортивных 

изданий (журнал «Футбол», газеты «Спорт-экспресс», «Спорт-неделя») и статей на спортивную тематику 

в региональных СМИ («Комсомольская правда в Украине», «МК Донбасс»). Предложена классификация 

прецедентных феноменов по способам выражения в языке, источникам и степени трансформации. 

Использованы такие методы исследования, как метод сплошной выборки, описательный, анализа и 

синтеза, статистический. 

Ключевые слова: прецедентный феномен, заголовок, классификация, футбол.  
 

Спорт играет в жизни современных украинцев большую роль (многие 

болельщики регулярно следят за матчами, играми любимых команд, спортсменов), 

возрастает интерес молодежи к спортивной тематике. Смена событий в этой медиа-

сфере происходит очень быстро, а сами события динамичны, напряжены, 

непредсказуемы, следовательно, находятся в центре внимания журналистов. Чтобы 

«подогреть» интерес к соревнованиям, автор привлекает нетривиальные приемы, 

нередко сопровождающиеся языковой игрой. 

Характеризуя язык СМИ, ученые говорят о таких тенденциях, как: 

количественное и качественное усложнение сфер речевой коммуникации; 

«стилистический динамизм»; интертекстуальность. Последнее понимается как 

«открытость текста, его включенность в социально-культурный опыт человечества» [1]. 

Чтобы адекватно воспринимать язык масс-медиа, правильно распознавать языковую 

игру, читателю необходимы определенные знания. Они закодированы в 

многочисленных текстах популярных художественных произведений и фильмов, 

паремиях, фразеологии и т.п., то есть в прецедентных текстах. 

Термин прецедентный текст был введен в научный обиход Ю.Н. Карауловым: 

«Назовем прецедентными – тексты, значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, 

т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее 

предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым 

возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [2]. 

В лингвистической науке последних лет данное понятие было расширено 

(прецедентный феномен) и уточнено. Структурное разнообразие указанных явлений, их 

неодинаковая роль в канве повествования становятся предметом многочисленных 

исследований (Л.В. Басова, О.С. Боярских, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, Е.Н. Канаева, 

Д.И. Лаврик, Е.А. Нахимова, О.П. Семенец, Г.Г. Слышкин, Ю.А. Сорокин, О.В. 

Фокина, А.Г. Чикибаев и др.).  

Цель данной статьи – классифицировать и описать прецедентные феномены, 

характерные для заголовков, связанных со спортивной тематикой. 

Объектом исследования мы избрали заголовки газет, а предметом –    

прецедентные феномены в них, потому что именно заголовок несет максимальную 

смысловую нагрузку, отвечает за коммуникативную связь по линии «автор – читатель». 

Заголовок концентрированно представляет содержание материала, выражает некую 

целостную концепцию или образ произведения, настраивая читателя не только идейно, 

но и психологически. 

Материалом исследования мы избрали популярные в нашем регионе издания: 

журнал «Футбол», газеты «Комсомольская правда в Украине», «Спорт-экспресс», «МК 

Донбасс», «Спорт-неделя». В ходе работы над фактическим материалом нами было 
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замечено, что интересные заглавия чаще всего предваряют статьи о футболе, другие же 

виды спорта побуждают журналистов к креативу не столь интенсивно. Возможно, это 

связано с тем, что в наше время футбол – наиболее популярный вид спорта, он 

привлекает огромную армию болельщиков во всем мире. Всего в нашей картотеке 

насчитывается 207 заголовков-прецедентов, связанных со спортом. 

В.В. Красных понимает термин прецедентный текст более узко, чем 

Ю.Н. Караулов. Исследовательница предлагает ввести общее понятие прецедентный 

феномен (ПФ) для всех явлений такого рода, а внутри различать прецедентные 

ситуации, прецедентные имена, прецедентные тексты и прецедентные высказывания 

[3]. Данная классификация ПФ по составу является в современной лингвистике 

наиболее распространенной. 

Под прецедентной ситуацией (ПС, 17 единиц) мы, вслед за В.В. Красных, 

понимаем некую «эталонную», «идеальную» ситуацию, связанную с набором 

определенных коннотаций, зафиксированную в сознании социума как некое 

историческое или художественное явление, например: «Над всей Испанией безоблачное 

небо» [Футбол, 24-26 июня 2013, №51], «Под занавес Юрьева дня» [Футбол, 5-8 

сентября 2013, №72]. 

Прецедентное имя (ПИ, 26 единиц) выделяем по такому признаку: 

индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом (например: Чичиков, 

Теркин, Кощей Бессмертный), или с прецедентной ситуацией (например: Иван 

Сусанин, Суворов, Борис Годунов) и обладающее набором дифференциальных 

характеристик (положительных, отрицательных или смешанных). Например: «О 

клопах, гнидах и Шерлоке Холмсе» [Футбол, №29, 2011], «Ты, Адриано, не 

Челентано…» [Комсомольская правда в Украине, 22 ноября 2012, №176]. 

Соответственно, прецедентный текст (ПТ, 62 единицы) – это законченный и 

самодостаточный продукт речемыслительной деятельности, он хорошо известен 

любому среднему члену данного социума. Полностью, в «натуральном виде – по 

Ю.Н. Караулову, прецедентный текст выступает крайне редко. Обычно это малые 

жанры: анекдоты, стихотворения, тексты песен и пр. Например: «Уходя, гасите свет, 

Даже если света нет» [Футбол, 10-13 октября 2013, №82]. 

Под прецедентным высказыванием (ПВ, 102 единицы) мы, вслед за 

В.В. Красных, будем понимать репродуцируемый продукт речемыслительной 

деятельности; законченную и самодостаточную единицу, равную слову, 

словосочетанию, предложению, обычно со сложной смысловой структурой. Например: 

«Баба с возу – кобыле легче» [Футбол, 29-31 августа 2011, №69], «Опять двадцать 

пять» [Футбол, 13-15 мая 2013, №39], «Умом Россию не понять» [Футбол, 3-5 июня 

2013, №45], «Чтоб ты жил в эпоху перемен!» [Футбол, 11-14 июля 2013, №56]. 

По источникам прецедентности в СМИ мы выделяем следующие группы ПФ: 

1. Цитаты из песен (48 единиц): «Вот кто-то с горочки спустился» [Футбол, 6-

9 июня 2013, №46]. Слова популярной песни предваряют статью о сборной Черногории 

(состоянии футболистов, кадровых потерях, статистике, месте в группе) перед матчем 

со сборной Украиной. 

«Эх, раз, еще раз, еще много, много раз» [Футбол, 10-12 июня 2013, №47]. Здесь в 

качестве заглавия выступают слова песни В. Высоцкого. Статья о матче Черногория – 

Украина, который завершился со счетом 0:4. 

2. Афористические прецеденты (41 единица): «О судьях либо плохо, либо 

ничего» [Футбол, 4-7 апреля 2013, №28]. Возникает ассоциация с поговоркой «О 

покойниках либо хорошо, либо ничего». Журналист вспоминает о многочисленных 

ошибках судей в ¼ Лиги Чемпионов (ЛЧ) сезона 2012-2013.  
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«От перемены стадиона результат не меняется» [Футбол, 15-17 апреля 2013, 

№31].  Заголовок образован по аналогии с устойчивым выражением «от перемены мест 

слагаемых сумма не меняется». В статье рассказывается о матче «Карпаты» - 

«Динамо», который завершился со счетом 0:1, как и год назад в этом же городе, но на 

другом стадионе. 

3. Цитаты из литературных произведений (34 единицы): «Припомни близкий 

Стикс и страсти позабудь?» [Футбол, 13-16 декабря 2012, №100]. Журналист сам 

объясняет, что в заглавии он использовал строки из стихотворения Козьмы Пруткова 

«Древнегреческой старухе, домогавшейся моей любви» (подражание Катуллу). Автор 

статьи рассуждает о будущем украинского футбола, которое ему не кажется радужным. 

Данный пример иллюстрирует непрямую связь между заголовком и содержанием 

статьи. Журналист использовал в качестве заглавия слишком сложную и мало кому 

известную цитату (поэтому и счел нужным ее объяснить). Однако даже разъяснения, по 

нашему мнению, мало помогли в установлении связи между заголовком и 

нижеследующей статьей. 

«Молилась ли ты на ночь, Барселона?» [Футбол, 25-28 апреля 2013, №34]. В 

памяти сразу всплывают слова «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» из пьесы У. 

Шекспира «Отелло». Статья о разгромном поражении испанской «Барселоны» от 

мюнхенской «Баварии» в полуфинале ЛЧ сезона 2012-2013. 

4. Названия литературных произведений (29 единиц): «Чувство и 

чувствительность» [Футбол, 25-28 июля 2013, № 60]. Название романа Дж. Остин 

предваряет рассуждения главного редактора о фамилиях судей некоторых значимых 

матчей, издевательствах над этими фамилиями и причинах такого отношения. 

«Долгая прогулка Рафаэля Бенитеса» [Футбол, 27-29 мая 2013, № 43]. Журналист 

объясняет заголовок: «”Долгая прогулка” – одна из самых удачных, но почему-то 

малоизвестных книг Стивена Кинга». Статья о тренере лондонского «Челси», который, 

несмотря на сложную ситуацию в команде во время его работы, сумел справиться со 

многими задачами (привел «Челси» к победе в Лиге Европы), восстановил свою 

репутацию после непростых отношениях с болельщиками клуба, и теперь со спокойной 

душой может искать себе новое место работы. 

5. Названия фильмов (24 единицы): «Человек-Паок» [Футбол, 25-28 июля 2013, 

№60]. Ассоциация с названием американского фильма (и серии комиксов) «Человек-

Паук». В статье рассказывается о сопернике харьковского «Металлиста» в ЛЧ 

греческом «ПАОКе» и о его владельце Иване Саввиди. 

«Огнем и мячом» [Спорт-неделя, октябрь 2013, №37]. В заглавие используется 

измененное название польского фильма «Огнем и мечом». Автор статьи рассуждает о 

предстоящем матче Украина-Польша, по результатам которого наша сборная может 

обеспечить себе как минимум выход из группы в стыковые матчи ЧМ-2014. 

6. Цитаты из фильмов (17 единиц): «Это просто праздник какой-то…» 

[Футбол, 12-14 августа 2013, №65]. В качестве заглавия используется фраза Карабаса-

Барабаса из фильма «Буратино». Дается обзор первого тура Бундеслиги (чемпионат 

Германии), особо упоминается новичок дортмундской «Боруссии» Обамеянг, 

отличившийся хет-триком в первом же официальном матче. 

«Ваш удар, прынц!» [Футбол, 26-28 августа 2013, №69]. Журналист делает сноску: 

«Цитата из “Формулы любви”, Фарада-Маргадон обращается к Абдулову-Джакопу». 

Анализируется матч «Нымме Калью» – «Днепр», который закончился со счетом 1:3. 

Журналист вопрошает: «Что же сделает тренер эстонцев И. Принц, чтобы его команда 

не пропустила штук семь в Днепропетровске?». 

В журнале «Футбол» журналисты нередко объясняют свои заглавия, выполняя 

тем самым просветительскую функцию, и демонстрируя собственную эрудицию. 
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7. Цитаты из различных источников (14 единиц): «Ферна ушел. Да 

здравствует Ферна!» [Футбол, 17-19 июня 2013, № 49]. Возникает ассоциация с 

фразой «Король умер. Да здравствует король!», которая произносилась во Франции во 

время провозглашения нового монарха. Статья о том, что Фернандиньо покинул 

«Шахтер», став игроком «МанСити», однако стан «горняков» пополнил игрок сборной 

Бразилии Фернандо. Сокращенно обоих можно называть Ферна. 

«Лео Месси: “Ці руки нічого не крали”« [Футбол, 17-19 июня 2013, №49]. Фраза 

экс-президента Украины В. Ющенко применена к футболисту «Барселоны» и сборной 

Аргентины Л. Месси, которые вместе со своим отцом обвиняется в уклонении от 

уплаты налогов на сумму более 4-х миллиардов евро. Естественно, оба отрицают свою 

вину. 

Прецедентные феномены встречаются в заголовках как в дословном (например, 

«Так вот ты какой, северный олень!» [Футбол, 15-18 ноября 2012, №92; ]; «Праздник, 

который всегда  тобой» [Футбол, 13-15 августа 2012, №65]; «Эка невидаль!» [Футбол, 

6-9 декабря 2012, №98]), так и в трансформированном виде. «Трансформация текстов 

идет за счет наполнения начальной формы новым деструктурированным содержанием с 

использованием цитат, героев, ситуаций и так называемых «украденных» объектов из 

известных канонических произведений» [4]. Чтобы разбудить у воспринимающего 

доверительные чувства, иногда достаточно опоры на структуру пословицы, крылатого 

выражения или известную песню, строку из популярного произведения. Формальное 

сходство вызывает необходимые ассоциации, подсказывает читателю исходный 

вариант прецедентного феномена. В этом случае оно повышает выразительность 

заголовка, наполняет его новыми смысловыми оттенками. На основе анализа 

собранной картотеки мы обнаружили следующие способы трансформации заголовков: 

1) замена компонентов; 2) усечение компонентов; 3) добавление компонентов. 

Рассмотрим их. 

1) Замена компонентов – один из самых распространенных способов 

модификации ПФ: «Не думай о минутах свысока» [Футбол, 18-21 апреля 2013, №32], 

«Предпоследний из могикан» [МК Донбасс, 30 мая-5 июня 2013, №22], «Звезда по 

имени море» [Футбол, 5-7 августа 2013, №63]. В этой группе часто встречаются 

антонимические замены: «Король умер. Но здравствуют ли короли?» [Футбол, 25-28 

апреля 2013, №34], «Ой, неполным-неполна моя коробушка» [Футбол, 17-19 июня 2013, 

№49]. К этому же типу трансформации относятся и модификации компонентов с 
изменением целеустановки высказывания: «ЧУР меня?» [Футбол, 13-16 декабря 2012, 

№100], «Я не здамся без бою?!» [Футбол, 2-6 мая 2013, №36]. Такие трансформации 

осуществляются с целью актуализации ключевых для данной статьи слов. 

2) Усечение компонентов строится на недоговоренности известной фразы, 

например: «Как на Мирона именины…» [Футбол, 3-5 сентября 2012, №71], «Опиум 

народа» [Футбол, 17-20 января 2013, №6]. Здесь проявляется, с одной стороны, 

экономия речевых средств, а с другой – усиливается интрига. 

3) Добавление компонента: «Полосатый рейс в чемпионшип» [Футбол, 16-19 мая 

2013, №40], «Буря в стакане воды. Нарочно?» [Футбол, 1-3 июля 2013, №53]. Суть 
такой трансформации в неожиданном переосмыслении известного с учетом 

прагматического, сиюминутного. 

Может встретиться добавление и замена компонентов одновременно: «Федерер: 

уйти нельзя остаться» [Спорт-экспресс, 27 июля 2013] - ср. известное выражение 

«казнить нельзя помиловать». 

Особое место занимает контаминация прецедентных феноменов, которая 

встречается очень редко. Под контаминацией в науке принято понимать 

взаимодействие языковых единиц, соприкасающихся либо в ассоциативном, либо в 
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синтагматическом ряду, приводящие к их семантическому или формальному 

объединению. Например: «Харьков с пустым стадионом: кто виноват и что делать» 

[Футбол, 30 сентября-2 октября 2013, №79]. Здесь соединены названия романов 

Герцена «Кто виноват» и Чернышевского «Что делать». 

Итак, мы можем сделать вывод, что прецедентные феномены активно 

используются журналистами в заголовках статей и имеют разнообразное 

происхождение. Классифицировать и анализировать ПФ можно по-разному, единого 

алгоритма нет. Все чаще заголовки-прецеденты появляются в спортивных изданиях, 

выполняя оценочную, воздействующую, интеллектуализирующую, аттрактивную 

функции. «…Лексический уровень языка имеет обширные ресурсы воздействия на 

сознание. Выбор номинативной единицы, ее семантическая структура, стилистическая 

окраска, парадигматические и синтагматические связи определяют 

речевоздействующий потенциал слова» [5]. 

Перспективность исследования заключается в том, что необходимо выделить 

иные параметры для классификации ПФ. 
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ФОРМИ ОБ'ЄКТИВІЗАЦІЇ АВТОРСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ В РОМАНІ ЛІНИ 

КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШЕГО» 
 

Ю. Ю. Ніконенко, Л. П. Квашина 

 

Резюме. Стаття присвячена аналізу засобів і прийомів, які автор використовує задля виявлення 

власної позиції в романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшего». Центральне місце у 

дослідженні належить розгляду відносин автора і героя. 

Ключові слова: образ автора, авторська свідомість, автор і герой, автор-спостерігач, автор-

експериментатор. 

 

Автор (від лат. аuctor – винуватець, фундатор, засновник, той, хто подає думку чи 

пораду, вигадник), авторство – терміни, що виражають специфічне до писемного тексту 

як власного, особистого, особисто створеного творцем. 

Поняття  автор в літературознавстві  вживається в декількох значеннях. 

Насамперед воно означає  письменника, автора біографічного ,тобто реальну людину. В 

інших випадках слово «автор» – це своєрідна концепція ,погляд на дійсність, втіленням 

якого є художній твір. Разом із цим автор – це слово, яке вживається на позначення 

деяких явищ, які характерні для  певних течій, родів, жанрів 

М.Бахтін  визначає поняття «автор» , як «єдино активну формуючу енергію, що 

дається не у психологічно конципійованій свідомості, а у стійко значущому 

культурному продукті, і активна реакція його подана у зумовленій нею структурі його 

образу, ритмі його виявлення, в інтонативній структурі й у виборі смислових 
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моментів»[2, c.17].Автор у концепції М.Бахтіна виступає передусім суб’єктом 

естетичної діяльності, що організує художнє ціле, зберігаючи позицію 

"позазнаходження" щодо створеного, фіктивного, світу і виявляючись тільки в 

художньому творі як цілому, так і відношенням героя до самого себе. Герой починає 

сам себе окреслювати, визначати. Такий герой не є цілісним, завершеним, адже 

постійно з’являються протиріччя, що руйнують уже, здавалося б, довершену цілісність. 

У третьому випадку герой сам стає своїм автором, осмислює власне життя, ніби грає 

роль [2,c.23]. 
Автор і його взаємини з текстом і читачем, авторська свідомість, що 

актуалізується на різних рівнях тексту, можливість експлікації автора у власних творах 

і його роль у конструюванні віртуальних світів, значення твору й авторська інтенція – 

це найважливіші й найсуперечливіші проблеми сучасного літературознавства, які ще 

потребують ґрунтовного вивчення й адекватного тлумачення. М.Бахтін, В. Виноградов, 

Б.Корман по-різному розставляючи акценти в тріаді "автор – текст – читач", по-своєму 

наблизилися до вирішення цієї проблеми. 

Митець творить як через свідоме, так і через підсвідоме, але моральні й духовні 

орієнтири письменника як людини і як громадянина завжди підказують йому, як саме 

треба розв'язувати найскладніші проблеми, найважчі питання доби. 

Вчинки й помисли літературних персонажів можуть бути автору близькими чи 

відверто далекими, він може розкривати людські злети й падіння, змальовувати красиве 

або потворне, велике або нікчемне, але кожного разу і в кожному окремому випадку у 

художньому творі не тільки існує, але й активно функціонує виражена безпосередньо 

або опосередковано авторська позиція, яку він намагається подати читачеві як єдино 

правильну [5, c. 23]. Тому важливою проблемою поетики є дослідження шляхів 

об'єктивізації авторського погляду в художньому творі. На прикладі роману Ліни 

Костенко «Записки українського самашедшего» проаналізуємо форми виявлення 

авторської позиції. 

«Записки українського самашедшого», з погляду української літературної 

традиції, – «дивний» роман. У творі немає звичної форми життєписання, історія 

«внутрішнього» життя українського інтелігента поєднується з гострими 

публіцистичними виступами автора. Сповідальний початок у «Записках…» формує 

настанову на один-єдиний погляд на події, монологізує нарацію, ставить у центр 

суб’єктивний досвід, який ніби-то і є втіленням об'єктивності та адекватного 

світовідчуття [5, c. 83]. Які саме шляхи обирає автор задля об'єктивізації свого 

суб'єктивного голосу? 

Насамперед, це досягається через «роздвоєння» автора. Спираючись на 

концепцію літературознавця А.Басанти, розрізняємо дві іпостасі автора: спостерігач й 
експериментатор. Після того, як спостерігач подає факти, закладає фундамент дії, 

з'являється експериментатор, який примушує героїв діяти [1, c. 194]. 

Автор у романі Л. Костенко повноцінно виконує ці дві функції. Автор-спостерігач 

моделює внутрішню ситуацію в Україні на початку третього тисячоліття, подає 

правдиві факти, з точністю описує події цього періоду, посилається на конкретні дати й 

імена: «Ядерну зброю віддали, державу розікрали, чекаємо інвестицій у свою 

економіку. Танки продаємо у Пакистан, гладильні дошки купуємо в Італії. Проводимо 

військові навчання, а влучаємо ракетою у власні Бровари» [3, c. 18].Разом з цим  

авторське око охоплює явища світової історії, які описуються  з такою ж достовірністю: 

«У Кодорській ущелині пропало двоє оонівських спостерігачів. На Парламентській 

Асамблеї в Європі обговорили нашу свободу слова» [3, c.48]. Автор-спостерігач 

майстерно творить світ для свого героя, закладає основи розвитку дії, створює умови 

для  подальшого формування характерів. 
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Автор-експериментатор приводить героїв  до дії. Він повністю контролює їх, є 

своєрідним «пророком», адже знає наперед усі реакції на змальовані проблеми, 

тавровані його естетикою і мораллю: «Час неосяжний, коли він категорія Вічності. А 

звичайний наш час, повсякденний, мигтить-мигтить, його завжди не вистачає. Він 

летить, мов експрес, не встигнеш озирнутися, а ти вже вчорашній. Пролітаємо крізь 

події, підбиваємо підсумки на льоту» [3, c. 72].  

Ці  роздуми вкладаються автором в уста героя, проте перевищують його 

свідомість. Вони наскрізь просякнуті авторським світоглядом, філософією, досвідом, 

спостереженнями, які він прагне донести до читача. Автор через героя об'єктивує свої 

погляди. Як зазначає А.Басанта, «крізь призму автофікціоналізації, у тих романах, де 

номінальна ідентичність оповідача і протагоніста збігається з ідентичністю реального 

автора, він одночасно є і не є автором, завдяки свідомо обраній грі «взаємного пакту» 

[1, c. 195]. Ці доволі цікаві спостереження іспанського критика можуть бути 

використані в аналізі роману Л. Костенко. 

Відношення автора і героя в романі є важливим кроком у досягненні стратегічної 

мети – втілення авторського погляду. Герой стає ніби «маріонеткою» в руках автора: 

він має жити за законом ситуації, яку створює автор-спостерігач. Так, у «Записках 

українського самашедшего» герой стає свідком катастрофічних подій. Кожну подію він 

пропускає крізь себе, кожна людська трагедія стає його власною. Це залишає помітний 

відбиток у його свідомості й позначається на його психічному стані. Прикладом може 

бути його, здається, дивне, нестримне бажання відлетіти на Канари, викликане 

плачевним станом української мови.  

«Я ніколи раніше не писав щоденників, не чоловіче це діло. Але світ глобальний, 

душа не справляється. Розвантажую психіку» [3, c. 16], – повідомляє герой і тим самим 

спрямовує історію в інше русло, пов'язуючи епічні події з подіями особистого життя, 

що дає можливість сконцентрувати увагу на власній особі. Зміщення погляду із 

суспільства на окрему людину дає змогу усвідомити, що однозначного знання про 

людину та її місце в сучасних соціальних перетвореннях усе ж таки не може бути.  

Заглиблення у внутрішній світ окремої людини, показ подій з її позицій стає для 

Л.Костенко базовими принципами в конструюванні художньої дійсності. Через складну 

оповідну структуру вона досягає ефекту авторської маски, відмежування себе від своїх 

персонажів та їх переживань для того, щоб читач, по-перше, не ототожнював автора-

біографічного з автором творцем, по-друге, сприймав твір не як особистий щоденник 

письменниці, а як хроніку життя типового українського інтелігента, якому не байдужа 

доля людства, і, мабуть, найголовніше – завдяки цьому прийому Л.Костенко 

намагається довести, що така позиція у змальованій ситуації є правильною , навіть 

ідеальною, і будь-яка зріла особистість сприйматиме світ саме так, відчуватиме те ж 

саме, що і головний герой. 

Автора і героя у романі Л.Костенко об'єднує спільність душевних переживань, 

«життєвий досвід»: «Часом мені хочеться закричати до всього людства: «Люди! 
Давайте зупинимось і візьмемо новий старт...» [3, c. 156]. Автор разом із головним 

персонажем переживає еволюцію – від розчарування у суспільстві, психічного розладу, 

спроби самогубства до заспокоєння та часткового душевного врівноваження, 

викликаного Помаранчевою революцією.  

Авторські коментарі щодо процесу написання твору М.Бахтін вважає "ненадійним 

матеріалом", тому що, коли автор дає оцінку своїм, вже сформованим,повноцінним 

героям,то він передає враження,яке на нього справили вони як художні образи,і те 

ставлення , яке він має до них ,як до людей із моральної, суспільної точки зору. Герої 

стали незалежними від нього. Отже, «митцеві нічого сказати про процес своєї творчості 
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– він увесь у створеному продукті, і йому лишається тільки вказати нам на свій твір» 

[2,c.16]. 

За теорією М.Бахтіна, герой твору не є втіленням у тексті автора, герой – це вже 

не «я», а «інший» [2, c. 25]. «Лише інший може бути ціннісним центром художнього 
бачення та, відповідно, й героєм твору, лише він може бути суттєво сформованим та 

завершеним, тому що всі моменти ціннісного завершення  – просторового, часового й 

смислового  – ціннісно трансгредієнтні, не підвладні ціннісному відношенню людини 

до себе» [2,c.25]. Позиція «позазнаходження» автора щодо героя  – необхідність автора 

відділити себе від героя, зайняти позицію «поза собою самим», стати «іншим», оцінити 

себе з точки зору «іншого», лише тоді герой постане як естетично довершене явище 

[2,c.26].  

Втім, основна мета автора «Записок…» – довести, що за означених обставин 

іншого розвитку дії, іншого розвитку характерів не може бути. Таку суб'єктивність 

автора слід розглядати як основу об'єктивного погляду героя. Як зазначає Ю.Манн, 

«дух, який відчуває і мисле як суб'єктивна особа, отримує змогу спостерігати за самим 

собою як за особою об'єктивною» [4, c. 15].  

За таких умов виникає принципова схожість двох «доль» – автора і героя – за всіх 

відмінностей їх постатей: історичних, часових, онтологічних. Образ автора формується 

і розвивається у художній площині. Автор фіксує, підсумовує, оцінює все побачене і 

пережите, те, що може вислизнути від уваги читача. «Коли факти розкидані у 

свідомості, то це лише факти. А коли їх звести докупи, це вже система», – у цих рядках 

відчуваємо позицію і голос автора, який ніби позначає свою причетність до творення 

художнього світу, «системи», в якій усе закономірно і водночас надзвичайно, 

безумовно і неповторно. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТИКЕТНИХ ФОРМУЛ У ЕПІСТОЛЯРІЇ 

 (НА МАТЕРІАЛІ «ЛИСТІВ З СОЛОВКІВ» ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО) 

 
Н. В. Панченко, І. Р. Домрачева  

 

Резюме. У статті розглядаються характерні етикетні формули, які використовуються у 

епістолярному стилі, подається функціональна типологія етикетних одиниць, досліджується 

функціонування етикетних формул у епістолярії В. Підмогильного. 
Ключові слова: етикетні формули, епістолярне спілкування і стиль. 

 

Однією із нагальних проблем і обґрунтованих викликів україністики є звернення 

до епістолярної спадщини  багатьох українських видатних і творчих особистостей, 

оскільки за існування попередньої політичної системи листування великої кількості 

митців більшою мірою було недоступним загалу і майже не досліджувалось. Останнім 



171 

 

часом у сучасній українській епістології розвивається напрямок вивчення особистого, 

приватного листування відомих особистостей як джерела знань про їхні взаємини і 

переживання. Є відомими дослідження про інтимне листування Івана Мазепи з Мотрею 

Кочубеївною (О. Геращенко), Миколи Куліша з Вірою Масловою (Н.  Кузякіна), Павла 

Тичини та Лідії Папарук (С.  Богдан) тощо.  

Етикетні одиниці епістолярію вивчають С.К. Богдан (листування Лесі Українки, 

Т. Шевченка,  В. Стуса), М.Й. Білоус, Н.М. Журавльова (листи письменників кінця 

ХІХ – початку ХХ століття), І. Фокіна (епістолярій П. Куліша), К.В. Ленець (приватне 

листування Т. Шевченка), О. Пуніна (аналіз листів щодо виявлення мовно-етикетних 

одиниць на позначення вибачення, прощання і прихильності Б. Антоненка-Давидовича, 

І. Багряного, С. Васильченка, В. Винниченка, О. Гончара, А. Горської, О. Довженка, 

О. Ольжича, В. Підмогильного, В. Сосюри, В. Стуса, М. Хвильового та ін.). Однак 

дотепер відсутні дослідження функціонування усіх етикетних формул приватного 

листування українського письменника і перекладача, одного з найвидатніших прозаїків 

покоління «розстріляного відродження» – Валер’яна Підмогильного, в унікальних 

текстах 1935 – 1937 рр., дивом збережених до нашого часу, – «Листах з Соловків», які 

були написані ув’язненим письменником після заслання до Соловецького табору 

особливого призначення. 

Метою статті є розкриття особливостей епістолярної комунікації та епістолярного 

стилю, подання функціональної типології мовно-етикетних формул у листах,  

дослідження наявності різноманіття формул у епістолярії В. Підмогильного. 

Як наголошує Л.І. Мацько, сфера використання епістолярного стилю мови не має 

чітко окреслених меж – це побут, інтимне життя, виробництво, політика, наука, 

мистецтво, справочинство. Основне призначення епістолярного стилю – обслуговувати 

заочне, у формі листів, спілкування людей у всіх сферах їхнього життя [1, с. 295].  

Лист (з грец. epistole – лист) – це монолог, який оформляється письмово і має 

призначенням спілкування на відстані. За тематикою і змістом листи можуть бути 

надзвичайно варіативними, однак увесь масив текстів можна поділити на офіційне 

(службове) та неофіційне (приватне) листування.  

Приватне листування ведеться між особами, які пов’язані неофіційними 

стосунками, має побутовий характер – родинний, інтимний, дружній – і перебуває у 

сфері писемно-розмовного стилю, на відміну від листування офіційного, яке 

знаходиться у сфері офіційно-діловій.  Власне через цей тісний зв’язок із двома іншими 

стилями (розмовним й офіційно-діловим) постає проблема статусу епістолярного 

стилю. «Єдності у поглядах на його місце в системі функціональних стилів немає. Так, 

деякі лінгвісти (І. Чередниченко, С. Єрмоленко, О. Гвоздєв та ін.) не виділяють 

епістолярний стиль. Прихильники іншого погляду (В. Наєр, С. Гіндін, Т. Радзієвська) 

пропонують визначити епістолярне мовлення як міжстильове явище, здатне існувати на 

основі того або іншого функціонального стилю, або поза їхніми межами» [2, с.2]. На 

нашу думку, абсолютно правомірним є виділення епістолярного стилю у окремий і 

незалежний, який, окрім листів, має своїм ґрунтом щоденники, мемуари, записники, 

нотатки, календарі, стихійні записи і виконує основну функцію – обслуговування 

заочного спілкування людей у всіх сферах їхнього життя.  

Специфіка листування полягає у тому, що адресант спрямовує мовлення на 

конкретного адресата, тобто враховуються два види факторів: 

1. Екстралінгвістичні фактори: 

а) часовий і просторовий параметри; 

б) фактор мовної особистості (індивідуальної когнітивної системи адресанта, його 

психічного та емоційного стану в конкретний момент, соціальний статус адресанта та 

реципієнта, ставлення до спілкування); 
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в) мета спілкування, прагнення до спілкування; 

г) мовна компетенція адресанта й адресата; 

ґ) сфера комунікації, репрезентована різновидами епістолярних текстів; 

2. Інтралінгвістичні засоби епістолярного стилю це: 

а) специфічна сюжетна організація, компонентна структура – закономірне 

розміщення мовного матеріалу (звертання, основна частина, прощання); 

б) специфічні мовні засоби на різних рівнях мови (на фонетичному, 

словотвірному, лексико-семантичному, морфологічному, синтаксичному) [3, с. 1]. 

Комунікативна діяльність людей є впливовою для мовної спроможності, оскільки 

мовні і немовні засоби спілкування функціонують згідно з умовами, ситуаціями і 

цілями комунікантів. А це свідчить про те, комунікативний акт залежить від правил, які 

діють у лінгвокультурній спільності. Особливість листування полягає ж у тому, що це 

твір літературного та історіографічного жанру, позначений яскраво вираженою 

психологічною інтроспекцією та особистісним ставленням автора до дійсності і 

конкретного адресата, написаний з урахуванням специфіки кореспонденції певної 

історичної доби [4, с. 50]. 

Найбільш влучним визначенням приватного листа вважаємо формулювання 

Н.В. Павлик: «Приватний побутовий лист – зв’язне комунікативне утворення, що 

виражає міжособистісну комунікацію двох партнерів і характеризується тематичною 

багатоплановістю, наявністю описово-інформуючого висловлення, регулярністю та 

стабільністю спілкування [4, с. 52]. 

Епістолярний текст (лист) характеризується певними структурно-

композиційними, комунікативними та змістово-тематичними параметрами, властивими 

іншим різновидам тексту, і в той же час має власні характерні риси: 

1) специфічні стандартизовані формули звертань, початку і кінця епістолярного 

утворення, що надають йому вигляду цільно-оформленої одиниці; 

2) директивна спрямованість – вона полягає у спонуканні адресантом до певної дії 

або поведінки; 

3) наявність питальних і окличних речень; 

4) повідомлювані формули; 

5) викладення змісту від першої особи та тлумачення займенників і дієслів другої 

особи, звернення до конкретного адресата [5, с. 242–243]; цим епістолярні тексти 

відрізняються від творів художньої літератури, які спрямовані на широку читацьку 

аудиторію; 

6) відображення властивостей розмовної мови – спонтанності, непідготовленості, 

невимушеності і безпосередності спілкування; 

7) граматичні конструкції й лексичні наповнення, властиві усно-розмовному 

мовленню. 

Структурна організація листа має п’ять основних частин: 

1) вітання; 

2) завоювання прихильності адресата / пояснення мотивованості листа; 

3) повідомлення; 

4) прохання; 

5) прощання. 

Однак, залежно від екстралінгвістичних та інтралінгвістичних факторів, деякі 

частини листа можуть бути відсутні або опущені.  

На наш погляд, однією з найвиразніших характерних елементів у епістолярних 

текстах-листах є мовно-етикетні формули.  

Мовно-етикетні формули – це стійкі вислови, які є загальноприйнятими у 

суспільстві. Такі вирази передбачаються етикетом у всіх життєвих обставинах і 
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ситуаціях, а тому виявляються у всьому своєму різноманітті й у приватному 

листуванні.  

Пропонуємо функціональну типологію мовно-етикетних одиниць, у якій 

враховуються універсальні і типові формули (ґрунтом для розробки типології стала 

загальна типологія одиниць мовленнєвого етикету українського народу [6]:  

1. Етикетні одиниці, якими виражається привітання: Вітаю! Здрастуйте! Моє 

шанування!; 

2. Формули зі значенням прощання: До зустрічі! До побачення! Щасливо! Я з 

Вами не прощаюсь!; 

3. Вислови вибачення: Вибачте, пробачте, даруйте, прошу вибачення, не 

гнівайтесь на мене, мені дуже шкода, перепрошую, не гнівайтесь, я не можу не 

просити у Вас пробачення...; 

4.Одиничі, що супроводжують прохання: Будь ласка, будьте  люб’язні, прошу 

Вас, чи не змогли б Ви, чи я можу прохати Вас, якщо Ваша ласка, якщо Вам не важко, 

можливо, Ви мені допоможете...; 

5. Формули подяки: Спасибі! Дякую! Прийміть мою найщирішу подяку! Не знаю, 

як і дякувати...; 

6. Конструкції побажальної модальності: Будь(-те) щасливий (-а, -і)! Успіхів тобі 

(Вам)! Хай щастить! Зичу радості (гараздів, успіхів)!  

У цьому різновиді мовно-етикетних одиниць необхідно враховувати і 

семантично-відмінні, але формально-тотожні конструкції, які вживаються заради 

вираження негативного побажання (Хай щастить! Бувай щаслива! тощо), зрозуміти які 

видається можливим лише у контекстуальному розгляді. 

7. Формули привітань з певної нагоди: Поздоровляю, Вітаю (Вас, тебе), 

Прийміть/Прийми поздоровлення (привітання), З Новим Роком! З Днем Народження! 

тощо; 

8. Звертання: мамо, тато, сину, сестро, брате, пані, приятелю, товаришу; 

9. Згода, підтвердження: Згоден, я не заперечую, домовилися, маєте рацію, це 

справді так, безперечно, безумовно, впевнений, погоджуюсь; 

10. Заперечення: Ні, це не так, мене не влаштовує, я не згодний, це не точно, не 

можу погодитись, Ви помиляєтесь, я мушу відмовитись, нізащо, це даремна трата 

часу, про це не може бути й мови; 

11. Співчуття або підтримка: Я Вас розумію; я відчуваю Вашу схвильованість / 

біль  / стривоженість / горе; це болить і мені; це не може нікого залишити байдужим; 

не впадайте у відчай, час усе розставить на місця, час вилікує, загоїть рану, втамує 

біль; 

12. Пропозиція, порада: Дозвольте висловити мою думку щодо..., а чи не варто 

б..., чи не спробувати б Вам..., чи не були б Ви ласкаві прийняти мою пораду / 

пропозицію, чи не погодилися б Ви на мою пропозицію. 

Запропонована типологія презентує етикетні формули у приватному листуванні в 

епістолярному стилі загалом.  

У епістолярних текстах Валер’яна Підмогильного – «Листах з Соловків» –  

простежуються певні закономірності у функціонуванні етикетних формул, добір яких 

зумовлений інтралінгвістичним фактором закономірності розміщення матеріалу: 

1) Початок – мовні етичні формули, які містять звертання, встановлення контакту 

з адресатом, вираження прихильності автором листа. 

2) Основна частина – це інформація, фактичний матеріал, у якому автор листа 

розміщує прохання і завдання, конкретні пропозиції, розповідь про себе, ставить 

запитання, висловлює міркування тощо. 
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3) Завершальна частина – має вигляд мовних етикетних формул із семантикою 

вибачень, прохань, побажань, прощань. 

Однак, екстралінгвістичні фактори мають надзвичайну вагу, зумовлюють добір і 

функціонування мовно-етикетних формул: 

– часовий і просторовий параметри (Я перебуваю на Соловецькому острові, в 

спецізоляторі; якщо доведеться залишатись тут надто довго) – відстань і час є 

домінантними причинами у виборі усіх етикетних одиниць, оскільки звертання, 

прохання, завдання, пропозиції, запитання, вибачення, прощання та ін. зумовлюються 

знаходженням у ізоляторі (обмежений простір). Відстань породжує, власне, саму мету 

спілкування – підтримування зв’язку з родиною. Цей екстралінгвістичний параметр 

підкріплюється відсутністю або рідкістю отримання листів від дружини (Катю, ніяких 

звісток ні від тебе, ні від мами ще не маю. Чи одержувала ти мої листи за цей час?.. 

(6.VІІ.1935); Катю, з часу нашого побачення в Києві, тобто вже скоро п’ять місяців, 

як я не маю ні від тебе, ні від мами відповіді, і в мене мимоволі складається враження, 

що я пишу в порожнечу...(28. VІІІ.1935); Рідна Катю, листів до цього часу нема ні від 

тебе, ні від мами...(16.ІХ.1935); Досить давно не маю від вас звісток..., жду 

свіжіших...(7.ІІІ.1936); ...давно не одержував листів з Харкова – останній лист був за 

23.І, а після цього ні слова...(2.VІ.1937). 

– фактори мовної особистості (індивідуальної когнітивної системи адресанта, 

його психічного та емоційного стану в конкретний момент, соціальний статус 

адресанта та реципієнта, ставлення до спілкування), мета спілкування, прагнення до 

спілкування, мовна компетенція адресанта й адресата виступають ґрунтовно-

важливими. 

Перейдемо до аналізу використання автором листів типів мовно-етикетних 

формул: 

1. Етикетні одиниці, якими виражається привітання – у «Листах з Соловків» 

привітання найчастіше висловлюється звертанням на початку листа,  типові привітальні 

формули відсутні (Катрусю, люба, дорога!; Катю,...; Рідна Катю,...; Дорога, рідна 

Катю,..; Мої рідні!; Дорога Катю,...); всередині листа: Ромі – німий привіт; Привіт 

Романові; Привіт дідусеві. У листі за 6.VІІ.1936 відсутнє звертання взагалі (Якщо в 

тебе буде трохи зайвих грошей, щоб сфотографуватися з Ромою (сином), вишли мені 

фото.). 

Кожного листа автор починає з дати, що зближує цей текст епістолярного стилю з 

іншим різновидом епістолярію – щоденником.  

2. Формули прощання – типові формули майже не виявляються, однак прощання 

автор висловлює складними конструкціями і поєднує їх з іншими мовно-етикетними 

одиницями, наприклад, з вітанням, із зазначенням місця знаходження, побажанням, 

зазначенням певного факту: Міцно цілую тебе, чекаю листа. Твій (підпис). (16.ІІ.1935); 

Тисну руку, цілую. Твій (підпис); Цілую руку. Привіт! (підпис). (6.VІІ.1935); Цілую твою 

руку. Вітання родичам. (Підпис). Соловки, ізолятор. (28.VІІІ.1935); Твій 

(підпис)(25.І.1936); Міцно всіх цілую. (7.ІІІ.1936); Цілую. (12.ІІІ.1936); Ще раз цілую. 

Вал. (12.ІV.1936); Твій Вал. (1.V.1936); Всього найкращого, міцно цілую. 

(Підпис)(2.VІ.1937. – останній лист). 

3. Вислови вибачення є не численними. Прикладами можна вважати: ...решту, не 

ображайся, вертатиму для Роми; Передай його [Миколи] дружині і матері...глибокі 

вибачення за неможливого Романа. 

4. Варіативними виступають етикетні формули прохання: Я просив тебе по змозі 

зібрати мої друковані роботи; я прошу тебе якнайменше думати про мене; Мамі 

скажи, що я цілую її і прошу не плакати; Пізніше я буду просити...; Я вже просив – не 

нагадуй; Звичайно, я прошу,...; В попередніх листах я просив тебе...; я дуже прошу 
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тебе; я вже писав, що хотів би...; Прошу тільки папір; В минулому листі я писав, що в 

мене є деякі прохання у зв’язку з моїм романом, про всяк випадок ці прохання (тепер їх 

уже більше); це я прошу зробити в тому разі, якщо...; За папір буду вдячний. 

5. Формули подяки зустрічаються доволі часто: Отримав 25 крб., дуже за них 

вдячний; Буду дуже вдячний за ці відомості; Миколі від мене найщиріша подяка; Я 

радий, що ти влаштувалася у добрих людей, дуже вдячний їм за їхню турботу про 

Рому і за хороше ставлення до тебе. 

6. Одиниці з побажальною модальністю (іноді поєднується зі звертаннями: 

Бажаю тобі і Ромі здоров’я, багато доброго здоров’я і успіхів; Будь здорова, будь 

доброю, Катю, найдорожча, найрідніша! Бажаю тобі всяких успіхів у цьому; Я 

здоровий, «чого бажаю від вас чути те саме», як писав Бабель; Бажаю тобі всього 

кращого і головне – сил і бадьорості. 

7. Формули привітань: Вітання родичам.; Передай його [Миколі] дружині і 

матері вітання від мене; Вітання твоєму батькові. 

8. Звертання: Дорога мамочко! Катю; Мої рідні; Катю, моя хороша; Дорога 

Катю; Дорога, рідна; Наточко; дорога; Катю, моя хороша; мамочко. 

9. Згода, підтвердження: я певен; погоджуюсь. 

10. Заперечення: Грошей більше не намагайся заробляти;  Взагалі менше думай 

про мене, я цього, по-перше, не заслужив, а, по-друге, я не відчуваю ніякої матеріальної 

потреби. У листах простежується невелика кількість заперечень, оскільки автор не 

отримує багато інформації, яку можна було б заперечити (це стосується безпосередньо 

прохань надсилати менше предметів та харчу, однак формул типу «не погоджуюсь, 

заперечую, не можу погодитись» майже не зустрічається. 

11. Співчуття або підтримка: Не впадай у розпач; Ні, Катю, ти повинна 

влаштуватися сама, бо внаслідок усього ти можеш одержати не допомогу, а тягар. 

Стандартні формули використовуються мало, підтримка і співчуття висловлюються 

автором у поєднанні з наступним типом формул – порадою чи пропозицією. 

12. Пропозиція, порада – усі листи насичені численними порадами, які 

вживаються автором через бажання хоча б морально допомагати своїм рідним на 

відстані, однак лексема «порада» не вживається: Думай тільки про себе і про дитину. 

Ви з ним повинні жити якнайкраще і найспокійніше; Загартовуй Рому фізично, його 

можна добре розвинути; Старайся; Ти повинна повернутися до своєї роботи, інакше 

ти будеш відчувати себе нещасною (і я теж); Бережи себе і не перевантажуй себе 

роботою; Хочу тебе застерегти – не намагайся заробляти якомога більше грошей. 

Бережи свої сили, здоров’я, стеж за собою, не виснажуй себе. Якщо є можливість 

відпочити, розважитись – не відмовляй собі в цьому [7; с. 407–426]. 

Отже, робимо висновок, що адресант листів використовує всі мовно-етикетні 

формули, однак вони функціонують не відокремлено одна від одної, а нерідко 

складають цілісність, не можуть розглядатись автономно. Так, співчуття та підтримка 

поєднуються з порадою чи пропозицією, або формула звертання виступає 

привітальною етикетною одиницею. До того ж, необхідно звертати увагу, в першу 

чергу, на екстралінгвістичні параметри, які враховуються при написанні листа, 

свідченням чого стали «Листи з Соловків» Валер’яна Підмогильного. Вважаємо, що 

запропонована нами типологія функціонування мовно-етикетних одиниць може 

розроблятись і надалі, оскільки нами були враховані найтиповіші формули, вживані у 

епістолярних текстах. Мистецтво ж написання листів – надзвичайно складна і 

багатогранна справа, яка постійно вдосконалюється і еволюціонує. 
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Резюме. В данном исследовании на материале романа А.А.Кондратьева «На берегах Ярыни» 

рассматривается авторский образ русалки. Проводятся сравнения с традиционным образом русалки из 

верований древних славян. В результате исследования устанавливается, что кондратьевская русалка 

становится элементом неомифологии и обладает множеством отличительных авторских характеристик. 

Ключевые слова: русалка, Кондратьев, неомифология. 

 

Впервые изучением наследия писателя стали заниматься в 1980-х годах такие 

исследователи, как В. Крейд и Р. Д. Тименчик, но первым основательным 

исследованием творчества Александра Алексеевича Кондратьева стала монография 

В. Н. Топорова «Неомифологизм в русской литературе ХХ в. Роман А. Кондратьева 

«На берегах Ярыни»«. Согласно исследованиям Е. А. Сафрон, исследующей 

славянскую «фэнтези» как отдельный жанр, Кондратьев – один из самых ярких его 

представителей. Роман «На берегах Ярыни» – самая крупная публикация Кондратьева 

после эмиграции и именно поэтому, с новым всплеском интереса к творчеству 

писателя, привлекает все большее внимание со стороны исследователей разных 

направлений. Будучи увлеченным мифологом, хорошо знающим строение 

божественного мира в верованиях различных народов, Кондратьев смог синтезировать 

элементы мифологий, привнося в созданный собственным воображением якобы 

славянский мир античные веяния. Именно поэтому его смело можно назвать 

неомифологом, а его произведения являют собой богатейший материал для 

исследования. 

Ярынь – река, где обитают русалки. Согласно Топорову, это контаминация двух 

рек, хорошо известных жителям Ровенщины – Ярыни и Горуни [1]. Небезызвестно, что 

вода в мифологиях многих народов мира – первооснова всего: она существовала до 

создания мира и будет существовать после его гибели, из воды появились все живые 

существа. Вода недоступна человеку в полной мере: он обожествляет ее в малых 

количествах и боится в чрезмерных. Водные глубины – сосредоточение всего 

аномального, а в славянской мифологии реки – это сосуды, по которым течет кровь 

Земли. Вода переходит из одного состояния в другое, не утрачивая своей сути, посему 

символизирует гибкость и податливость. Также вода в мифологиях несет забвение, 

является порталом между мирами. Ярынь – портал уже в самом названии, на «берегу 

Ярыни» зона человеческого – село Зарецкое. Приписка «Демонологический роман» – 

обозначение ядра произведения, действие которого происходит в самих водах. 
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Смещение акцента с божественного универсума на демонологический мир помогает 

Кондратьеву показать мифологическую жизнь изнутри [2].  

Кондратьев создает одновременно конкретный и абстрактный мир, избегая 

географических названий, но отмечая, что село Зарецкое разделено на хохлов и 

кацапов, а также давая героям романа «говорящие» имена – это помогает отнести текст 

романа к текстам Ровенщины. Мифологическое пространство романа вписано в 

европейский контекст: используются позднеантичные европейские названия, а Зима 

приходит с Юга – и это не ошибка, а создание единого мифологического космоса, 

использование античной системы координат [2].  

Таков мир, из которого извлекаются авторские русалки. 

Первое, на чем следует заострить внимание – это сама сущность русалки. 

Классический образ русалки разделил исследователей на четыре категории, каждая из 

которых представляет свою уникальную версию происхождения этого образа. Первая 

придерживается того мнения, что русалки – души умерших людей. Другие утверждают, 

что на самом деле русалки – водяные полубогини и название их от общеславянского 

слова «руса» (река), которое и сейчас просматривается, например, в слове «русло». Еще 

одна распространенная версия – та, по которой русалки живут в воде, но представляют 

собой полубогинь света, который был их изначальной стихией. И, наконец, четвертая 

категория исследователей вовсе отрицает существование русалок как женского 

божества [3].  

Кондратьев мастерски «синтезирует» все эти взгляды в своей авторской 

интерпретации. Его русалки, вне всякого сомнения, души умерших девушек, 

обладающие некоторыми хотя и не божественными, но все-таки способностями. 

Можно отнести кондратьевских русалок и к третьей категории, ведь и этот аспект 

присутствует в произведении – они «дышат лунным светом» [3], что, впрочем, находит 

свое объяснение и на символическом уровне. Луна как символ очень многозначна: она 

олицетворяет воду, плодородие, смерть, ночь, возрождение, женскую силу. Кроме того, 

это образ становления и вечного возвращения, выступает в качестве символического 

пассивного начала, так как, не имея собственного света, отражает солнечный. Луне, как 

и воде, приписывается двойственность, обоюдная связь и узкая грань между жизнью и 

смертью. Исходя из этого, представляется совсем неудивительным тонко подмеченный 

Кондратьевым синтез водного и лунного начал в девушках-утопленницах. 

Классические русалки к лунному свету также неравнодушны. Конечно, дышать им они 

не пытаются, но вот резвиться, танцевать и играть в лунных лучах любят. Фольклорная 

утопленница оживает самостоятельно, не дожидаясь никаких критических месячных 

циклов. Русалки выбегают в поля, чтобы вредить или, напротив, помогать людям. 

Также заманивают путников, чтобы выполнить основную свою функцию – утопить. 

Миролюбивые и привязанные к символам кондратьевские русалки лишены такой 

озлобленности.  

Далее, интересен факт перерождения или даже рождения в образе русалок. 

Рождение уточняется потому, что, по верованиям славян, русалка порождалась из 

дождя, озаренного солнцем [3]. То есть образ ее напрямую вырастает из огня и влаги. 

Кондратьевская же русалка имеет вполне конкретную цепь взаимосвязанных пунктов, 

каждый из которых должен быть последовательно выполнен, дабы простая 

утопленница стала русалкой. Разумеется, тело утопленницы опускается на дно Ярыни и 

лежит там, однако же исключительно до момента наступления ближайшего 

полнолуния. Как только луч полной луны скользнет по мертвому лицу – девушке 

даруется «вторая жизнь», если можно называть «второй жизнью» существование на дне 

реки. Следует иметь в виду, что жизнь продолжается у души утопленницы, а тело ее 

может быть найдено и предано земле согласно традициям. Неизвестно, что случается с 
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утонувшей девушкой, если тело ее находят и извлекают до ближайшего полнолуния. 

Учитывая, что луч полной луны – непременное условие для «чудесного оживления», 

тело, лунный свет которого не коснулся, остается обыкновенным мертвым телом. До 

полнолуния другие русалки должны раздеть новую утопленницу и подготовить ее к 

жизни в качестве супруги Водяника. 

К слову, классическая русалка ничьей женой не становится. Жить она может на 

дне реки или в глубоком омуте, в хрустальном чертоге. Или же в море, колодце, 

озере [3]. Кондратьевская русалка вынуждена довольствоваться илистым дном мутной 

Ярыни, где пролеживают все русалки зимы напролет, тоскуя по утраченному 

прошлому. Впрочем, объяснением этому может служить тот факт, что территория, 

охватываемая в романе, ограничена селом и его окрестностями и поэтому об 

обитательницах морей и океанов ничего не сказано. 

Внешность – тоже интересная особенность кондратьевского русалочьего образа в 

сравнении с образом, который создавался воображением древних славян. Классическая 

– воплощение огня, посему волосы ее золотятся и сверкают, глаза горят, облачена она в 

льняные простыни, какие сама же себе смастерила [3]. Кондратьевская русалка, как 

упоминалось ранее, раздета догола заранее, внешность ее остается такой же, какой 

была при жизни. Но, тем не менее, демонологические черты Кондратьев в русалочий 

образ добавляет – красота их являет собой настоящее искушение не только для 

человека, но и для любого другого существа мужского пола, включая лесовика, 

болотника, самого водяника и даже сома с деревянным идолом. В противовес 

устоявшейся классике, кондратьевская русалка имеет даже меньше шансов обольстить 

человека, нежели другое существо. Впрочем, на этом различия не заканчиваются. 

Кондратьев не только очеловечил внешность, но сделал ее деформирующейся со 

временем. Серебристость, бледность, призрачность – то, на что автор часто обращает 

внимание читателя. Его русалки с каждым годом становятся тоньше, легче, прозрачнее 

и, наконец, вовсе куда-то пропадают со дна глубокой Ярыни [4]. Возникают невольные 

ассоциации с той стихией, которую обитательницы Ярыни сами по себе представляют – 

водой. А процесс, который метафорически описывает Кондратьев в своем романе, не 

что иное, как испарение. Устами Водяного, автор умело трактует данную ситуацию, 

приписывая все происходящее «коварными шалостям ветров» [4]. Возможно, таким 

изысканным способом Кондратьев, как создатель своего фантастического мира, спасает 

Ярынь от перенаселения.  

Что касается прочих видоизменений, то классическая русалка могла 

оборачиваться лебедем или кукушкой, обращая свои льняные простыни в крылья. 

Также могла принимать облик белки, которую считали зверьком Перуна. А вот и без 

того призрачные русалки Кондратьева могут только истончаться еще больше, 

оборачиваясь быстрой тенью или дымом.  

Зато они куда более свободны в своих передвижениях: весной могут покидать 

реку и не возвращаться в нее до самого Петрова дня, являться в сны родных и близких, 

сидеть на уступе за печкой и слушать разговоры. Из классических черт, присущих 

самобытным славянским русалкам, кондратьевские водные девы наделены любовью к 

играм в полях, а вот крутиться на мельницах предпочитает сам старик Водяник. 

Классические русалки также обладают набором способностей, связанных с их 

призванием хранительниц «живой воды». Они могут оживлять души умерших, 

залечивать раны, оживлять мертвых [3]. Кондратьевские не вредят, но и не помогают.  

Огненно-водное естество классической русалки и участие в мистерии природы не 

могло не наделить ее вещим знанием. Как мудрая жрица в культе богов, русалка 

испытывает веру в человека и карает его за безбожие. Что касается кондратьевских 

русалок в качестве носительниц особенных знаний и умений, то в том они явно не 
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преуспели. Никаких тайн они никому не открывают и в душе своей носят разве что 

тоску по прошлой жизни, печаль по утраченному. 

Также очевидна связь обоих русалочьих типов с мистерией природы, только связь 

эта разного характера. У кондратьевских русалок, попадающих под влияние весенней 

богини, начинает болеть душа из-за отсутствующего сердца. Весна – сама по себе 

богиня, покровительница, привносящая в жизнь демонического населения Ярыни нечто 

прекрасное и чудесное, но все-таки недоступное. Классическая русалка символизирует 

весну, она ее жрица, посредница между богами и земной природой. Имеется в мифах о 

русалках и религиозный смысл. Несомненное символическое значение всех русалий – 

отражение в душе и поступках человека мистерии весны, следовательно, мистерии 

жизни, ведь чем ярче светит солнце, тем пышнее цветет природа, тем больше 

творческие силы ее наполняют человеческую душу и тем больше сама душа, согласно 

древним поверьям, приобщается к таинственной жизни богов [3]. 

В заключение следует сказать, что Александр Алексеевич Кондратьев серьезно 

переосмыслил традиционный русалочий образ, полагаясь на знания о мифологическом 

миропонимании, о верованиях древних славян, а также на логичность построения 

собственного выдуманного мира. Русалки Кондратьева – существа, живущие согласно 

собственной иерархии и законам и вступающие в контакт с людьми лишь потому, что 

люди находятся в непосредственной близости. Они не обладают выдающимися 

способностями или исключительными сакральными знаниями, их существование 

обусловлено строением мира, в рамках которого разворачивается роман Кондратьева. 

Умело сочетая разные точки зрения на один и тот же образ, писатель находит 

возможность абстрагироваться от той особенности мышления, которая присуща 

большинству людей – необходимости привязывать все в этом мире к человеку, 

приурочивать к нему существование всего мистического. Кондратьевские русалки 

существуют в другой плоскости, которая, вне всякого сомнения, пересекается с 

человеческой, но, тем не менее, остается обособленной. И именно поэтому 

обитательницы Ярыни оказываются также логичны и уместны в мире кондратьевского 

романа, как любые другие, более привычные существа, обитающие возле человека. 
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ИСПЫТАНИЕ СМЕХОМ В РОМАНЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ» 
 

Д. Н. Поляруш, Л. М. Ракитина 

 

Резюме: В данной статье ставится вопрос о месте и функции испытания смехом в романе Ф.М. 

Достоевского «Бесы». В статье установлено, что испытание смехом является кульминационным 

моментом испытаний  главного героя романа Н. Ставрогина и становиться главным условием раскрытия 

личности одного из самых загадочных персонажей Достоевского. 
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М.М. Бахтин в своей работе «Вопросы литературы и эстетики» отнёс романы 

Достоевского к «ярко выраженным романам испытания» [1]. Это особый тип романа, в 

котором «герой дан всегда как готовый и неизменный. Все качества его даны с самого 

начала и на протяжении романа лишь проверяются и испытываются» [2]. Испытание 

героя – один из самых распространённых способов организации сюжетно-фабульной 

действительности романа. По мере развития романного жанра формы испытаний 

приобрели новые свойства и качества. 

В романах Достоевского всегда содержится испытание идеи и человека, её 

представляющего. Ведущие герои Достоевского – идеологи. Они наделены страстью к 

экспериментаторству над собой и своими идеями. Особенно это относится к герою 

романа «Бесы» Ставрогину. По его собственному признанию, он «пробовал везде свою 

силу», и каждый раз убеждался в её беспредельности. О «пробах» Ставрогина читатель 

частично узнаёт из предыстории со слов хроникёра, а в текущем сюжете предлагается 

рассказ о завершающей и решающей фазе испытания этого героя. 

И на этом этапе самую главную роль играет задуманное Ставрогиным испытание 

исповедью, при этом кульминацией этого испытания, как будет видно из дальнейшего 

анализа, становится испытание смехом. Роман «Бесы» весь пронизан смеховой стихией 

в самых разных проявлениях: от мягкой иронии до «адского хохота». В данной работе 

мы попытались рассмотреть одну весьма значительную функцию смеха – испытание 

героя на его способность выдержать смех над собой, над тем, что является для него 

сокровенным. Этот вопрос изучен ещё недостаточно и сохраняет свою актуальность, 

особенно в отношении главного героя романа «Бесы» Ставрогина [3]. 

Важно заметить, что внутренняя жизнь Ставрогина превращена в романе в 

главную тайну, которую тщетно пытаются разгадать другие герои. На сообщаемых о 

нём сведениях лежит печать недосказанности, двусмысленности, противоречивости. С 

мотивом тайны у Достоевского всегда связано понимание глубокой проблематичности 

человека. Писатель всегда оставлял своим героям право на тайну, считая, что последнее 

слово о себе должен сказать сам герой, особенно когда речь идёт о сокровенном. 

«Только в форме исповедального самовысказывания может быть, по Достоевскому, 

дано последнее слово о человеке, действительно адекватное ему». [4] 

Ситуация испытания для того и нужна Достоевскому, чтобы спровоцировать 

Ставрогина на такое «исповедальное самовысказывание». Испытание выявляет 

внутреннюю борьбу противоположных мотивов в поведении Ставрогина, побуждает 

его к самораскрытию, актуализируют потребность быть услышанным другим 

человеком и не только услышанным, но и принятым им. С исповедью Ставрогин 

связывает свою последнюю надежду на обновление и новую жизнь. Исповедь есть 

испытание этого героя на его способность возродиться, и он добровольно ищет себе в 

этой исповеди крест, чтобы вновь начать верить. 

Но при этом человек, решившийся на исповедь, рискует быть осмеянным. Это и 

становится самым трудным, даже мучительным испытанием для Ставрогина. 

Обратимся к главе «У Тихона», в которой содержится исповедь и обрамляющий её 

диалог Ставрогина с архиереем Тихоном. Как известно, эта глава была запрещена к 

печатанию и до сих пор публикуется отдельно от основного корпуса романа «Бесы». 

Но мы согласны с теми исследователями, которые считают что «Бесы» без главы «У 

Тихона» всё равно, что «храм без купола» [5]. И это понятно. Здесь окончательно 

решается судьба Ставрогина: выясняются нравственные ресурсы его личности, и 

подготавливается трагическая развязка. 

Исповедь построена как предельно откровенный самоанализ преступного 

сознания. Ставрогин не щадит себя, записывая все вызывающие ужас подробности 
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своих чувств, мыслей и поступков, из которых складывается чудовищный и уродливый 

образ человека, потерявшего способность различать добро и зло. 

Исключительность ситуации подчёркивается тем, что собеседник Ставрогина – 

«архиерей на покое» Тихон –  человек не только твёрдой веры, но и поразительной 

способности проницать и угадывать чужую душу, даже такую искривлённую, как душа 

Ставрогина. После чтения исповеди между ними происходит напряжённый диалог, в 

ходе которого Тихон сразу обращает внимание на «неблагообразие» слога написанной 

Ставрогиным исповеди, на нарочитую грубость фразы, циничную и бесстрастную 

точность страшных подробностей поступка с девочкой Матрёшей. 

Хотя старец высоко оценил искренний порыв к покаянию, он при этом 

проницательно заметил: «...Вы как будто уже ненавидите и презираете вперёд всех тех, 

которые прочтут здесь описанное, и зовёте их в бой. Не стыдясь признаться в 

преступлении, зачем стыдитесь вы покаяния? – (...). Иные места в вашем изложении 

усилены слогом, ... вы хватаетесь за каждую мелочь, только чтобы удивить читателя 

бесчувственностью, которой в вас нет. Что же это, как не горделивый вызов от 

виноватого к судье?» [6]. 

Комментируя это высказывание, М.М. Бахтин замечает, что Тихон понял главное: 

изломанный стиль ставрогинской исповеди определяется «оглядкой на другого», то 

есть на реакцию читателя, в которой Ставрогин предчувствует не только ненависть и 

осуждение (с этим он бы справился), но и осмеяние. Этого он боится «смертельно», 

если использовать слово самого Тихона: 

«– Мне страшно за вас, – прибавил он, – перед вами непроходимая бездна. 

– Что не выдержу? Что не вынесу со смирением их ненависти? 

– Не одной лишь ненависти. 

– Чего же ещё? 

– Их смеху, – как бы через силу и полушёпотом вырвалось у Тихона. 

Ставрогин смутился; беспокойство выразилось на его лице» [7]. 

Заметим, что любимые герои Достоевского, такие, как князь Мышкин, Алёша 

Карамазов, не боятся смеха над собой, даже с искренней готовностью смеются над 

собой вместе с другими. «Осмеянная и не знающая себе цены красота» [8] – вот 

источник их обаяния. 

Ставрогин, как и Раскольников, Версилов, Иван Карамазов, боятся быть 

осмеянными из-за свойственной им гордыни. Даже когда они по видимости смиряются 

это не искреннее, не полное и, значит, не подлинное смирение, «уничижение паче 

гордости». Ставрогин как бы принуждает себя к смирению через презрение и 

ненависть, но не через осмеяние. Между тем, по словам Тихона, «наипозорнейший 

крест становится великою славой и великой силой, если искренно было смирение 

подвига» [9]. 

Если красота Мышкина лишь возрастала от проявлений его комического 

чудачества, то смешное в Ставрогине и подобных ему героях Достоевского, усиливало 

впечатление их «неблагообразия». «Некрасивость убьёт, – прошептал Тихон и опустил 

глаза (...) есть преступления поистине некрасивые. В преступлениях, каковы бы они ни 

были, чем более крови, чем больше ужаса, тем они внушительнее, так сказать 

картиннее; но есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, 

даже слишком уже не изящные ... – Тихон не договорил» [10]. 

Сердцеведец Тихон читает в душе Ставрогина как в открытой книге, он угадывает 

сокровенную тайну Ставрогина: его малодушный страх перед убийственной 

«некрасивостью». Это невыносимо для Ставрогина потому, что вызовет смех у тех, кто 

будет его судить: «– Вы находите весьма смешною фигуру мою, когда я целовал ногу 

грязной девчонки ... именно поэтому отчаиваетесь за меня, что некрасиво, (...) стыдно, 
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смешно, и вы думаете, что этого-то я всего скорее не перенесу?» – спрашивает 

Ставрогин у Тихона и получает ответ: «Не приготовлены, не закалены» [11]. 

Осмеяние, к которому не готов Ставрогин, по своему нравственно-

психологическому наполнению прямо противоположно смеху над князем Мышкиным. 

Герой «Идиота» возбуждает сострадание и любовь к «осмеянной и не знающей себе 

цены красоте». Ставрогина, как предчувствует он сам (и Тихон), ожидает осмеяние 

злобное, враждебно-мстительное, «адский холод», близкий к тому, каким смеётся над 

ним Хромоножка, когда развенчивает его как самозванца. Предложение Тихона 

Ставрогину отказаться от обнародования исповеди и принять иной путь смиренного, 

безвестного и длительного покаяния в дальнем монастыре, не было принято 

Ставрогиным именно из-за его «неэффектности», «некрасивости». 

Результат испытания Ставрогина исповедью уже предопределён 

предшествующим сюжетным эпизодом, в котором тоже значительную роль играет 

испытание смехом. Это посещение Ставрогиным своей, хотя и законной, но тайной 

жены Марьи Лебядкиной. Женитьба красавца-аристократа на хромой идиотке – это ещё 

один чудовищный «эксперимент» и ещё одна тайна Ставрогина, в которой он хочет 

признаться публично. Теперь, когда его «борет новая мысль» о возрождении через 

покаяние, он приходит к своей жене «с миром» и хочет быть смиренным. Эта перемена 

не укрылась от Хромоножки, наделённой, как и Тихон, ясновидением. Весь эпизод 

встречи проходит как развенчание Ставрогина. Хромоножка не узнаёт в новом 

Ставрогине прежнего, того, который «и Богу, захочет, поклонится, а захочет, и 

нет»[12]. 

«Прочь, самозванец», – повелительно вскричала она» [13]. Он бросился бежать, 

но она успела вослед ему «прокричать с визгом и хохотом»: 

– Гришка От-репь-ев а-на-фе-ма!» [14]. 

Эта сцена изображена как «карнавальная преисподняя», если употребить 

выражение М.М. Бахтина. Она резко контрастирует с эпизодом в монастырской келье 

Тихона, но при этом есть общее. Во-первых, в том, что мир в лице своих наиболее 

проницательных представителей не верит в возможность обновления Ставрогина. Во-

вторых, в том, что и Тихон, и Хромоножка предчувствуют, что именно теперь 

Ставрогин наиболее близок к новому преступлению. И, в-третьих, в обоих эпизодах 

присутствует момент испытания смехом: Тихон предупреждает о нём, а Хромоножка 

безжалостно хохочет в лицо Ставрогину. 

Этот безумный хохот получает своё продолжение в злобном хохоте самого 

Ставрогина, внезапно осознавшего после встречи с Хромоножкой своё бессилие и 

невозможность возрождения. Он бросает деньги Федьке Каторжному, как бы давая 

санкцию на убийство жены. «...ему ужасно хотелось захохотать, громко, бешено...» И 

далее: «Николай Всеволодович громко захохотал и, вынув из кармана портмоне, 

выбросил ему (Федьке – Д. П.) бумажку, ... кинул в него, наконец, всею пачкой и, 

продолжая хохотать, пустился по переулку...» [15]. 

Стоит заметить, что и другая героиня романа, влюбленная в Ставрогина Лиза, 

раньше других начала понимать не только «демонизм» Ставрогина, но и его «комизм».  

«Я вам должна признаться, – говорит она, – у меня укрепилась мысль, что у вас что-то 

есть на душе ужасное, грязное и кровавое и в то же время такое, что ставит вас в 

ужасно смешном виде... Я буду хохотать над вами всю свою жизнь» [16]. Ложное 

демоническое величие вызывает смех. Претензия на подвиг – комична. Лиза, в 

сущности, повторяет слова Тихона.  

После этого наступает окончательная катастрофа. Ставрогин кончает с собой, и 

само его самоубийство – через удавление – поражает «некрасивостью» подробностей, 

особенно «жирно намыленный крепкий шнурок». 
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Самоубийство Ставрогина свидетельствует о том, что он не призван для 

религиозного подвига. По мнению Тихона, важно не только сознать сотворенное зло 

как своё, но и покаяться в нём, ужаснуться ему. А для этого необходима вера, «свет 

Христов» в душе преступника. «Подвиг ваш, если от смирения, был бы величайшим 

христианским подвигом...» [17]. Ставрогин самозванец, который разоблачён и 

развенчан, и главная роль в этом развенчании принадлежит смеху.  

Таким образом, боязнь быть осмеянным делает задуманное Ставрогиным 

публичное покаяние неполным, лишённым искренности и жертвенности. Его исповедь 

становится последней пробой в ряду многих экспериментов, свидетелем которых 

становится читатель. Она доказала, что в его жизни уже ничего нельзя изменить, что он 

не может справиться с распадом своей личности, так как одинаково «не верен ни Богу, 

ни сатане» [18]. 
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УДК 81.366 

НЕСКЛОНЯЕМЫЕ ИМЕНА В НОВЕЙШИХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКАХ 
 

Ю. О. Родионова, Т. В. Тукова 

 

Резюме. В данном исследовании было проанализировано изменение количественного состава 

несклоняемых лексем в новейших академических словарях, выявлены подвижки в грамматических и 

семантических особенностях анализированных слов. Установлено процентное соотношение активной и 

пассивной лексики среди неизменяемых слов. Выделены основные семантические группы, пополняющих 

современный вокабуляр лексем. 

Ключевые слова. Неизменяемость, грамматикализация, сужение и расширение значений. 

 

Современный русский язык с огромной силой и скоростью накапливает ресурсы 

для адекватного и точного отражения реалий возникающих в наше время, для 

достоверного отражения смысла перемен, происходящих в обществе. Язык – явление 

саморазвивающееся и витальное [1, с. 7], «появление новых слов в языке показывает, 
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что важного появилось в мире» [2, с. 60]. Это эволюционное качество заложено в самой 

языковой системе [3, с. 15]. На изменения в языке влияет не каждый отдельный 

человек, а говорящие в целом или, по крайней мере, большие группы говорящих [4, с. 

16]. А когда исторические судьбы народов соприкасаются, «слова перетекают из языка 

в язык иногда даже против воли говорящих» [5, с. 87].  Все изложенные факторы и 

обуславливают актуальность изучения динамики лексического корпуса языка. 

В современных исследованиях выделяется три пути возможного развития языка: 

самообеспечение, омонимизация, заимствование [6, с. 2–3]. Третий путь активно 

обсуждается современными учеными. Ряд из них полагает, что это путь вырождения 

языка, поскольку он становиться его носителю родным только наполовину. М. 

Эпштейн в своей статье «Русский язык: система и свобода» указывает на то, что 

русский язык переживает сейчас эпоху взрывного лексического расширения. Почти в 

каждом номере газеты мелькают новые, едва знакомые или вовсе незнакомые слова. 

Мерчандайз, спичрайтер, трендсеттер, копирайтер, фандрейзер, бодибилдинг, 

венчурный [7, с. 75]. Максим Кронгауз, рассуждая о нынешнем переполнении русского 

языка заимствованиями, приходит к такому выводу: «Это, пожалуй, самый яркий и, 

наверно, грустный пример того, что мы сейчас не создаем общественные, 

профессиональные и культурные отношения, а, скорее, заимствуем их вместе с 

соответствующими словами, то есть живем в условиях трансляции чужой культуры» [2, 

с. 35]. Другие ученые считают, что «национальная самобытность русского языка 

ничуть не пострадала от проникновения в него слов иноязычных, так как 

заимствование – вполне закономерный путь обогащения любого языка» [3, с. 20]. А так 

как язык «единая система» [4, с. 16], механизм, действие которого регулируется 

определенными закономерностями, то не стоит умалять того факта, что в случае 

необходимости он может «самоочищаться, избавляться от функционально излишнего, 

ненужного» [1, с. 7].   

Неизменяемые заимствованные слова, являющиеся значительной частью нашего 

словарного запаса и стали предметом рассмотрения настоящего изыскания. 

Особенности их употребления и функционирования в речи человека и печатных 

текстах рассматривались в работах Н.Ю.Шведовой, В.В.Виноградова, И.П.Мучника, 

М.В.Панова и др.  

Под неизменяемыми словами мы понимаем «слова, не имеющие различных 

грамматических форм словоизменения» [8, с. 260].  Среди неизменяемых 

знаменательных слов выделяются наречия, слова категории состояния, деепричастия 

(читая, любя), модальные слова, а также междометия, отдельные слова среди 

существительных (пальто, кашне и т.п.), среди прилагательных (хаки, макси и т.п.). 

Неизменяемыми бывают и формы знаменательных слов: сравнительная степень 

прилагательных (добрее, старше) и наречий (тише, громче); инфинитив (читать, 

любить)» [9, с. 76–77]. 

В современном русском языке происходят изменения в составе этой группы слов 

под влиянием как экстралингвистических, так и интралингвистических факторов. 

Большое количество неизменяемых слов модифицирует свою семантику и изменяет 

грамматические значения. Следовательно, их анализ составляет актуальную проблему 

современной грамматики. 

Целью исследования станет наблюдение за изменением количественного состава 

неизменяемых лексем, выяснение их грамматических особенностей и семантических 

сдвигов, происходящих в этих лексемах.  

Объект исследования – неизменяемые слова. Предмет – количественный состав 

несклоняемых имен, семное наполнение и степень грамматической освоенности, 

зафиксированная в академических словарях. 
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Источниками фактического материала стали «Словарь современного русского 

литературного языка» под редакцией В.И.Чернышева, издаваемый с 1948 по 1965 год с 

первого по четвертый том [10], и «Большой академический словарь русского языка» 

под редакцией К.С. Горбачевича, издаваемый с 2004 года с первого по шестой том [11]. 

Условно мы будем именовать эти словари, как БАС1 и БАС2.  

Методом сплошной выборки было извлечено 452 единицы лексического 

материала, проанализировано 226 лексем. 

 В результате систематизации было выделено 3 группы:  

1. Лексемы, зафиксированные в обоих словарях;  

2. Лексемы, присутствующие только в БАС1;  

3. Лексем отраженных в БАС2.  

 1.Первая группа – лексемы, зафиксированные в обоих академических словарях, 

состоит из 125 лексем и имеет 4 подгруппы:  

А) Наиболее многочисленной стала подгруппа, состоящая из моносемов 

несклоняемых имен существительных (46 единиц) и неизменяемого прилагательного 

(беж). Так, несклоняемая лексема мужского рода жакоб в обоих академических 

словарях толкуется как ‘стиль мебели красного дерева, отделанной бронзой или 

полосками латуни’. Неизменяемое прилагательное беж со значением ‘то же, что и 

бежевый’, аргументировано в БАС2 следующим примером: чулки цвета беж. 

Б) Вторая подгруппа состоит из 18 многозначных лексем, которые во всех 

значениях являются именами существительными и 12 – с различной частеречной 

принадлежностью. Так, лексема боа в БАС1 и БАС2 является несклоняемой и 

относится к мужскому и среднему роду, первое значение ‘женский шарф из меха или 

перьев’, второе – ‘род громадных змей, который водится в тропических странах’. 

Лексема глиссандо в обоих словарях в первом значении зафиксирована как 

несклоняемое существительное среднего рода, обозначая ‘извлечение быстро 

следующих один за другим звуков путем скольжения пальца по клавишам рояля или 

скользящего движения смычка, пальца по струнам’, во втором значении – это наречие, 

с толкованием ‘скользя пальцами по клавишам или смычком по струнам’. 

В) Третья подгруппа состоит из 25 лексем, которые имеют изменения в 

количестве толкований: у 18 отмечено расширение объема значений, а у 7 – сужение.  

 Например, лексема дефиле демонстрирует семантический процесс расширения 

значений. В обоих академических словарях она отмечена со значением ‘ущелье; узкий 

тесный проход на труднодоступной местности (между лесами, болотами, озерами и 

т.п.)’. В БАС2 отражены два новых значения: ‘проход манекенщиц по подиуму’ и 

‘показ моделей одежды’. 

Семантический процесс сужения значений произошел, например, в лексеме буки, 

которая в обоих словарях толкуется как ‘названия буквы «б» в церковнославянской и 

старо русской азбуке’. Значение ‘несбывшиеся надежды на будущее; сомнительные 

предположения’ утрачивается в БАС2.  

Г) Последняя и наименее многочисленная подгруппа состоит из 23 лексем, 

имеющих частеречные изменения. В ней можно выделить лексемы, которые в БАС1 

отмечены как неизменяемыми, а в БАС2 изменили помету на несклоняемые. Таковы 

четыре лексемы – альфреско, арпеджио, брутто, граве. Нами выявлено семь лексем, 

которые в БАС1 были отмечены как несклоняемые, а в БАС2 фиксируются как 

склоняемые, утрачивая соответственную помету. Это – авось, бемоль, близь, 

демисезонный, дигиталис, диез, дон. Отдельную подгруппу составили двенадцать 

лексем, которые в БАС1 фиксируются в качестве склоняемых (если полисем, то в 

одном из значений), а в БАС2 уже как несклоняемые: ау, аллилуйя, бобо, боржом, 

валансьен, вчера, ВЦИК, ВКП(б), ГРЭС, есть (в знач. буквы), дум – дум. 
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 Лексема альфреско, в БАС1 квалифицируется как наречие ‘способ писания 

стенной живописи водяными красками по сырой штукатурке’, обосновано 

следующим примером: В ратуше есть целая вала расписанная альфреско Гольбеином 

(Карамзин). В новом академическом словаре альфреско подается как несклоняемое 

существительное среднего рода, с толкованием ‘техника настенной живописи 

красками по свежей штукатурке; произведение выполненное в такой технике’: 

стенное писание, альфреско, отличалось огромностью размеров, простотою, 

яркостью красок (Н.Полев).  

 Наречие арпеджио в БАС1 толкуется как ‘способ исполнения аккордов, при 

котором составляющие их тоны берутся не сразу, а начиная с более низкого, быстро 

один за другим, как на арфе’ и не иллюстрируется примером употребления. Во втором 

значении – это несклоняемое существительное с дефиницией ‘аккорд, исполняемый 

этим способом’ аргументация следующая: С каким выражением вы арпеджио делаете 

на гитаре! (Грибоедов). 

 В БАС2 несклоняемое существительное среднего рода арпеджио со значением 

‘последовательное извлечение звуков аккорда (обычно начиная с нижнего тона)’ 

сопровождается примером: Чуть ли не из каждого открытого окна понеслись 

экзерсисы, сонаты, арпеджио, гаммы (Кассиль). 

 Лексема брутто в БАС1 зафиксирована в качестве несклоняемого 

существительного, наречия, а также отмечена возможность употребления в значении 

прилагательного. Академический словарь начала XXI века подает эту лексему только 

как неизменяемое прилагательное, со значением ‘вес товара с упаковкой’: Вес брутто 

5 килограммов.  

 В БАС1 граве является наречием и несклоняемым существительным, в БАС2 – 

только несклоняемым существительным среднего рода, толкование остается 

одинаковым: 1) ‘очень медленно (о характере и темпе исполнения)’, 2) ‘музыкальное 

произведение или его часть, исполняемая в таком темпе’. Примеры не даны в обоих 

академических словарях.  

 2. Вторая группа  – лексемы, присутствующие только в словаре под редакцией 

В.И. Чернышева, включает 14 моносемов, отражающих процесс пассивизации и имеет 

такие семантические группы как обозначение человека и групп людей (адыге, джинго); 

терминов, понятий и явлений из химии, музыки, изобразительного искусства, 

издательского и морского дела (алкали, аьдине, альпари, анфас, брам, децимоль, 

дизажио); продуктов питания (бри, жиго). 

3. Третья группа – это лексемы, которые есть только в БАС2. Она состоит из 86 

лексем, среди которых есть и моносемы – 77 и полисемы – 9. Например, многозначная 

лексем несклоняемого имени существительного мужского рода зомби, первое значение  

‘оживший с помощью колдовства мертвец, полностью лишенный человеческих чувств 

и выполняющий любые приказания своего хозяина’, второе ‘переносно, о человеке, 

готовом слепо, без рассуждений исполнить волю других людей’ и несклоняемый 

моносем мужского рода гринго с обозначением ‘презрительное прозвище американца 

или англичанина в Латинской Америке’. Грамматическая специфика рода 

неодушевленных имен данной группы заключается в выборе пометы, исходя из 

формального признака. Н.Ю.Шведов полагает, что «несклоняемые существительные, 

называющие неодушевленные предметы, относятся к среднему роду: (полное) алиби, 

(комическая) амплуа, (новое) бюро, (интереснейшее) ралли» [12, с. 469], но «некоторые 

несклоняемые существительные, оканчивающиеся на гласную и называющие 

неодушевленные предметы, относятся к женскому роду, например: авеню (улица), 

кольраби (сорт капусты), салями (сорт колбасы), очевидно, под влиянием 

грамматического рода (соответственно) слов: улица, капуста, колбаса». [12, с. 469].        
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В новом академическом словаре две пометы рода (с ориентацией на формальный 

и семантический критерий) обнаруживается в словах: бренди (ср.р. и м.р. ‘напиток’) и 

бьеннале (ср.р. и ж.р. ‘выставка’). При анализе грамматических особенностей 

выявленных лексем нами было установлено, что формальный и семантический род 

часто совпадает: авторалли (ср.р. ‘соревнование’), азу (ср.р. ‘блюдо’), акажу (ср.р. 

‘дерево’), арт – шоу (ср.р. ‘представление’), велоралли (ср.р. ‘соревнование’), 

группетто (ср.р. ‘ украшение в музыке’). 

У подавляющего большинства несклоняемых неодушевленных лексем родовая 

квалификация осуществляется по формальному признаку: банджо (ср.р. ‘музыкальный 

инструмент’), габбро (ср.р. ‘горная порода’), дзюдо (ср.р. ‘вид борьбы’). Но в ряде 

слов родовая характеристика происходит по семантическому критерию: багги (м.р. 

‘автомобиль’), буги – вуги (м.р. ‘танец или стиль музыки’), верже (ж.р. ‘бумага’), гран 

– при (м.р. ‘приз’), дао (ж.р. ‘категория философии’), дацзыбао (ж.р. ‘стенная 

печать’). 

Род животных «безотносительно к их принадлежности к тому или иному полу: 

(крупный) буржуа, (средний) рантье, (испанский) гидальго, (быстроногий) кенгуру, 

(маленький) пони, (забавный) шимпанзе» [12, с. 469], определяется, как мужской. 

Женский же род «выступает как маркированный член» [13, с. 281], проявляется в 

тексте, если нужно особое указание на пол животного. Но в новом академическом 

словаре обозначение двух видов рыб и птицы имеет помету ж.р.: агами, гуппи, гурами, 

т.е. определяется по роду опорного слова. 

С изменениями в жизни человека происходит и увеличение словарной базы для 

обозначения новых реалий жизни, поэтому анализ семантических групп нового 

академического словаря является очень важным. Нами в ходе работы с извлеченным из 

академических словарей материалом были выделены такие семантические группы: 

название различных спортивных соревнований, участников и транспорта, орудий, 

приспособлений используемого в них (авторалли, багги, бандерильеро, велоралли, 

дзюдо); культуры: игр, конкурсов, выставок, мероприятий, а так же наград и 

участников в них (арт – шоу, бьеннале, видео ‘отрасль’, гран – при, дочки – матери); 

музыкальных инструментов,  терминов, техник исполнения и т.д. (банджо, бельканто, 

буги – вуги ‘стиль музыки’, группетто, а капелла); обозначение фауны: животных, 

птиц, рыб и т.д. (агами, айе – айе, аргали, гризли, гуанако, гуппи, гурами); флоры 

(авокадо ‘дерево’, акажу, бальза); организаций, учреждений, сооружений, построек и т. 

д. (альма – матер, бунгало, варьете); психологических, экономических, физических, 

географических, религиозных и философских терминов, категорий и субстанций  

(альбедо, антинейтрино, вишну, габбро, гуру, дао, дежавю, евро, гуру); предметы и 

понятия  обихода связанные с личной и профессиональной деятельностью людей (биде, 

верже, видео ‘видеофильм’, граффити ‘рисунки, надписи’, дацзыбао, евро); различных 

продуктов питания, блюд, напитков, а так же мест их употребления (азу, ассорти, 

бистро, бренди, а – ля фуршет, авокадо ‘плод’); обозначение женщин и мужчин по 

личным, профессиональным качествам, вкусам, предпочтениям и т.д., название 

различных частей их туалета (апали ‘воротник’, апали ‘вор, хулиган’, бигуди, бикини, 

букле, вамп, вип, гринго, годэ, гофре, дуче, зомби ‘слепо верящий человек’). 

Из классификации аббревиатур [14, с. 25] в новом академическом словаре 

присутствуют следующие типы: «инициальные» звуковые (АЭС, ВАК, врио, гаи, ГЭК, 

ДОСААФ, ЖЭК), «инициальные» буквенные (ВВС, ВДНХ, ВКК, ВЛКСМ, ГКО, ГКЧП, 

ГПТУ, ДДТ, ДК, ДСК, ДСО, ДСП, ДТП, ЖКО, ЖСК), «инициальные» буквенно – 

звуковые (ГИБДД). Аббревиатуры, состоящие из начальной части слова (слов) и целого 

слова (грузотакси), аббревиатуры, состоящие из сочетания начальной части слова с 
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формой косвенного падежа существительного (замдекана, замдиректора, 

замминистра). 

 Таким образом проанализировав два академических словаря с буквы А по З. 

Было установлено, что осталось 55% неизменяемых лексем от общего количества 

проанализированных, зафиксировано новых – 38%, ушло в пассив – 7%. 

 Предварительные результаты говорят, что мы наблюдаем некоторое увеличение  

количества неизменяемых лексем за счет вхождения в современный русский язык 

именований лиц, вещей, событий или явлений. У ряда вновь появившихся слов 

отмечается сужение или расширение семантического объема. Зафиксировано и 

изменение грамматических признаков ряда лексики как в плане выражения отдельных 

грамматических характеристик, так и в плане изменения частеречных характеристик. В 

ходе дальнейшего исследования следует обосновать возможность влияния роста 

количества неизменяемых слов в русском языке на его типологическую 

характеристику.  
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ФРАНЦУЗСКОГО ГЛАГОЛА 
 

О. В. Селиванова, С. Е. Кремзикова  

 

Резюме. В статье рассматриваются способы выражения аспектуальности в системе французского 

глагола. На основе лексико-семантической классификации глаголы французского языка были разделены 

на 6 групп: со значениями начинательного действия, окончательного, результативного; глаголы, 

обозначающие однократное действие, многократное, а также глаголы, обозначающие состояние. 

Ключевые слова: аспектуальность, глагол, категория вида, способ действия 
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 В современной лингвистике явление аспектуальности привлекает большое 

внимание учёных. В системе глагола анализируются категория вида и другие средства 

выражения аспектуальности. Основной целью настоящей статьи является изучение 

способов действия как функционально-семантической категории французского глагола. 

 Несмотря на то, что проблеме аспектуальности в системе французского глагола в 

рамках функционально-семантического подхода посвящено ряд теоретических работ, в 

научной теории нет единого мнения относительно её структурной организации, 

систематизации средств выражения, а также чёткого разграничения аспектуальных 

значений, принципов дифференциации последних, что и объясняет актуальность 

исследования способов выражения аспектуальности во французском языке. 

 Аспектуальность в теории функциональной грамматики, разработанной научным 

коллективом лингвистов под руководством А. В. Бондарко, определяется как 

семантический категориальный признак, характеризующий протекание и 

распределение действия во времени, а также как группировка функционально-

семантических полей, объединенных этим значением [1]. В современной и зарубежной 

лингвистике аспектуальность изучается и как иерархически организованная структура, 

и как взаимодействие всех составляющих эту структуру компонентов.  

 Стоит отметить, что категория аспектуальности включает такие семантические 

параметры, как однократность, длительность, фазовость, результативность, 

множественность, интенсивность, а также соотношение с нормой [2].   Само 

исследование функционально-семантической категории аспектуальности построено 

большей частью на анализе функциональных особенностей глаголов и глагольных 

предикатов, так как именно в глаголе интегрированы основные средства выражения 

аспектуальных значений: категория глагольного вида, способы глагольного действия, 

разряды предельных и непредельных глаголов [3]. 

 В данной работе за основу принято распределение   глаголов на аспекуальные 

классы по признаку состояния, длительности, результативности действия на основе 

классификации, предложенной А. В. Бондарко. В ходе проведённого исследования, 400 

глаголов французского языка, выбранных из авторитетных толковых французских 

словарей и проверенных по переводному французско-русскому словарю [4, 5, 6], были 

распределены на 6 групп по семантическому принципу, по принципу наличия в 

значении глаголов тех или иных сем, указывающих на необходимость отнесённости 

глаголов к определённым группам. Среди них выделены такие группы глаголов: 
1. Глаголы со значением начинательного действия. Данный вид глаголов 

указывает на отправной момент действия, которое до этого вообще не осуществлялось. 

В процессе проведения семного анализа было выделено 13 глаголов с этим значением. 

Основным признаком для выделения глаголов этой категории послужилa сема 

commencer `начинать`, которая встречается в дефиниции всех глаголов этой группы и 

указывает на начинательность действия, выражаемого глаголом, а также другие 

глаголы с идентичным значением.  Ouvrir `открывать, начинать` – commencer quelque 

chose ou en marquer                     le commencement. Например: С'était une manière 

d'inaugurer dignement les vacances, d'ouvrir la série des expéditions et enfantillages de 

toutes sortes qui allaient recommencer demain – ‘Это был способ торжественно начать 

каникулы, открыть ряд путешествий и  самых разнообразных ребячеств, которые 

должны были возобновиться уже завтра’ (Jean Moréa « Les Stances »); Entamer 

`начинать, приступать к` –  сommencer à passer une durée, un temps; Например: Gérard 

cherchait des paroles pour entamer une conversation, et il n'en trouvait pas – ‘Жерар искал, 

но  не находил слов, чтобы начать разговор’ (Champfleury «Les Aventures de 

Mademoiselle Mariette»).  
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Глаголы данной группы указывают на начало действия, выражаемого ими, 

однако, здесь нет указания на окончание этого же действия. 

2. Глаголы со значением окончательного действия. Глаголы, 

относящиеся           к данному разряду, указывают на окончание действия, выражаемого 

ими. В ходе исследования, было отмечено, что в словарных дефинициях 15 глаголов 

наблюдаются семы, выражаемые лексемами mettre fin `заканчивать`, prendre fin 

`заканчивать`, fin`конец`, dernier `последний`, cesser `прекращать`, которые указывают 

на то, что действие заканчивается, подходит к концу, что и послужило основанием для 

выделения этих глаголов в отдельную группу. Для примера рассмотрим следующие 

глаголы: liquider –  `ликвидировать` – мettre fin à l'activité d'un commerce, d'une 

entreprise. Например: ‘Vous avez eu besoin de quarante mille francs pour liquider une petite 

dette’. – ‘Вам необходимо 40 тысяч франков, чтобы ликвидировать небольшой долг’. 

(Gaston Leroux «Le Parfum de la dame en noir»); cesser `прекратить` – s'arrêter, prendre 

fin. Например: ‘La danse pourra cesser, le violon pourra casser’. – ‘Танец может 

прекратиться, как и скрипка – сломаться ‘(Jean Moréas «Poèmes et Sylves»). 

Глаголы данного разряда указывают на окончание какого-либо действия, причём 

после завершения действие может возобновиться или никогда больше не повторяться. 

3. Глаголы со значением результативного действия. Результат действия 

является определяющим фактором для выделения данной группы глаголов 

французского языка. Достижение определённого результата обязательно для каждого 

действия, выражаемого глаголами этого разряда. В ходе изучения словарных 

дефиниций глаголов французского языка, было отмечено, что в значении 45 глаголов 

встречаются такие показатели, как réalisation ‘реализация’, former ‘образовывать’, faire 

‘делать’, résultat ‘результат’, которые указывают      на то, что действие, выражаемое 

глаголом, направлено на достижение определённого результата, действие исчерпает 

себя, когда будет достигнут тот или иной результат. Construire `строить` – diriger ou 

commander la réalisation d'un édifice. Результатом данного действия будет являться 

здание. Например: ‘Сela avait permis de construire un premier étage au-dessus de leur 

maison’. – ‘Это позволило построить второй этаж над их домом’, allotir `делить на 

участки`– former des lots pour un partage ou pour une vente. При наличии участков 

действие будет завершено. Например: ‘Aprés  l’achat de  cette maison les frères ont alloti 

la terre‘– ‘После покупки этого дома, братья разделили землю’.   

У глаголов этой группы определённый результат определяет все действия. После 

достижения определённого результата, действие исчерпывает себя. 

4. Глаголы, обозначающие однократность действия. Основой для 

выделения глаголов в данный разряд послужили следующие критерии: в значении  

глаголов встречаются существительные единственного числа с неопределённым 

артиклем un/une, семантика которых указывает на  единичность, что также 

подтверждает однократность действия. Исходя                из проведенного исследования, 

115 глаголов следует отнести к группе, обозначающей однократность действия. По 

первому критерию были выделены следующие глаголы: trébucher `споткнуться` – 

perdre l'équilibre en butant sur un objet ou en posant mal son pied. Например: Il pouvait 

relever les yeux sans crainte de trébucher. – ‘Он мог поднять глаза, не боясь 

споткнуться’ (Louis HÉMON «Maria Chapdelaine»); s ‘esquiver  – `улизнуть` – éviter un 

coup, une attaque avec adresse. Например: ‘Boxeur qui esquive une droite de son 

adversaire’. – ‘Боксёр, который уклонился от удара правой противника’. 

Вышеперечисленные примеры подтверждают отнесённость данных глаголов                        

к однократному разряду, поскольку в их дефиниции есть семы, которые определяют 

единичность действия, выражаемого глаголами. 
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          Следующим критерием для определения глаголов французского языка к 

данной группе послужило наличие в словарных дефинициях таких наречий, как, 

например, brusquement ‘резко’ подтверждающих моментальность действия, а 

следовательно, его однократность. Например: surgir `внезапно появиться` -  venir, 

apparaître brusquement dans le champ visuel; secouer – `стряхнуть` – imprimer de 

brusques mouvements à quelque chose, à quelqu'un . Таким образом, глаголы данной 

подгруппы могут выражать лишь единичное действие. 

           Во французском языке существуют глаголы, однократность которых 

прослеживается в самой семантике, т. е. по своей природе глагол не может выражать 

длительность действия. Этот критерий определяет отнесённость следующих глаголов к 

данному разряду: dire – `сказать`. Например: ‘Voilà brièvement ce que j'avais à dire’. – 

‘Вот вкратце то, что я хотел вам сказать’ (Jean MORÉAS «Iphigénie») trouver – `найти` 

attraper – `поймать`.    

Следует сделать вывод, что во французском языке глаголы могут выражать 

однократность действия семантическими способами: в дефиниции некоторых глаголов  

встречаются семы, которые указывают на то, что действие происходит однократно, 

мгновенно, в ряде других глаголов в семантике  заложена однократность, т. е. по своей 

природе глагол не может выражать длительное действие. 

5. Глаголы, обозначающие многократное действие. Все глаголы данного 

разряда (170) можно разделить на две подгруппы: предельные и непредельные. 

Предельность – наличие идеи внутреннего, самой природой данного действия 

предусмотренного, предела действия в семантике глагола.  Всякое действие, 

выражаемое глаголами данного разряда либо предполагает в своём содержании 

представление о достигаемом им пределе, который является естественным моментом 

его завершения, дальше которого действие не может продолжаться, либо не 

предполагает такого предела [7]. Что касается непредельных глаголов, то они 

обозначают действия, предел которых находится вовне. Действие, чтобы закончиться, 

должно быть чем-нибудь остановлено, прервано. Итак, к предельным были отнесены 

следующие глаголы: chercher `искать`  – faire des efforts pour obtenir un renseignement; 

bercer  `баюкать`  – balancer un enfant d'un mouvement lent et régulier pour l'endormir ou 

le calmer;   babiller – `лепетать`  – parler très vite, parfois avec charme, pour dire des choses 

futiles. Из перечисленных примеров можно видеть, что предлог pour указывает на то, 

что действие совершается с целью  достижения определённого предела. Достигнув этот 

предел, действие прекратиться. Возобновление действия возможно лишь при условии 

повторного достижения того же предела.  

 На основе исследования вышеперечисленных глаголов  можно утверждать, что 

все глаголы данной подгруппы заключают в себе внутренний предел действия, т. е. на 

определённом этапе действие закончится с возможным последующим возобновлением. 

Такой предел подтверждается наличием в словарных дефинициях предлога  pour ‘для’, 

указывающего на результат действия и, следовательно, на его завершение. В ходе 

исследования не было выявлено точное указание, сколько именно должно длиться 

действие до достижения предела. 

Непредельные глаголы могут быть 3 видов: 1). Глаголы, которые по своей 

семантике не могут выражать законченное действие, такой глагол будет всегда 

выражать процессность действия, которое может закончиться в любой момент, при 

любых обстоятельствах: virevolter – `крутиться`    рarler – `говорить` bavarder –

`болтать`  

Исходя из анализа вышеперечисленных примеров можно сделать вывод, что  для 

окончания любого действия, выражаемого глаголами данной подгруппы, необходим 
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внешний предел, только обстоятельства извне могут стать причиной  завершения 

действия. 

  2). Глаголы, обозначающие длительность действия. В дефиниции таких глаголов 

встречаются такие семы, как  longuement ‘долго’, durement ‘длительно’,  глаголы 

указывают на то, что действие длится долгий промежуток время без какого-либо 

завершения. Например: сontempler `созерцать` – regarder longuement quelque chose, 

quelqu'un avec beaucoup d'attention, en s'absorbant dans cette observation. Например: ‘Se 

reposer pour lui c`est contempler la beauté da la nature’ – ‘Отдых для него – созерцать 

красоту природы’; tarabuster – досаждать – traiter quelqu'un assez durement, le harceler, 

lui faire des reproches. Например: ‘Ne me tarabustez pas avec vos conseils’ – ‘Не 

досаждайте мне своими советами’. Таким образом, наречия ‘longuement’ и ’durement’, 

выявленные в дефинициях этих глаголов, указывают на длительность действия, 

выражаемого глаголами. 

  3). Глаголы, обозначающие повторяемость, содержат в своём значении 

следующие семы: répété ‘повторяющийся’, plusieurs ‘многие’. Действие повторяется с 

каким- либо промежутком времени, однако завершённость не определяется. Например: 

battre  `бить` – donner des coups répétés, frapper à plusieurs reprise;  bégayer `заикаться, 

запинаться` – parler avec difficulté en hésitant et en répétant  certaines syllabes. Например: 

‘Une petite fille peut bégayer, mais il ne faut pas qu'une jeune fille bégaie’ – ‘Маленькая 

девочка может заикаться, но девушке заикаться не следует’ (Victor Hugo 

‘Correspondance’);  frapper  `стучать` –  donner plusieurs coups sur quelque chose, taper 

dessus.  

Итак, можно сделать вывод, что многократность действия во французских 

глаголах может выражаться следующим образом: семантически, т. е. по своей природе 

глагол не может выражать однократность действия; в дефинициях глаголов 

встречаются семы, указывающие на длительность действия или на его повторяемость. 

Следует также отметить, что действие может быть предельным или непредельным. 

Если глагол, отнесённый к многократному разряду, имеет внутренний предел, т. е. 

действие должно закончиться в определённый момент, то такие глаголы являются 

предельными. Если же глагол не имеет внутреннего предела, т. е. для того чтобы 

закончиться, действие должно быть остановлено обстоятельствами извне, то такие 

глаголы называют непредельными.   

6. Глаголы, обозначающие состояние 

Основным признаком данного разряда является сочетание глагола être с 

прилагательным или причастием прошедшего времени, являющееся основным 

элементом дефиниции каждого глагола. Например: achopper – `натолкнуться на` – être 

arrêté par un obstacle, une difficulté; mourir – `умереть `–  être emporté par une cause 

quelconque; aimer – `любить` – être amoureux, éprouver de l'amour pour quelqu'un. 

Например: ‘Elle l’aimait de tout son coeur’  – ‘Она любила его всем сердцем’; tarder – 

`отставать` – être lent à faire quelque chose.   

  Итак, глаголы данного разряда указывают на состояние того, кто является 

носителем действия, чему свидетельством является глагол être `быть`, который 

встречается в дефиниции каждого глагола разряда. Причём, состояние может длиться, 

повторяться, но может также и иметь предел, окончание на определённом этапе.  

  Исходя из данных выборки можно утверждать, что во французском языке 

большее количество глаголов, выражение состояния который не имеет предельных 

рамок, состояние может длиться неопределённый промежуток времени, пока не будет 

остановлено действием извне. Во французском языке меньше глаголов, состояние 

которых прекращается на определённом этапе. Такое состояние имеет свой внутренний 
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предел и может как возобновиться через какое-то время, так и закончится, более не 

повторяясь. 
 

Таблица 1 

Классификация французских глаголов по признаку «способ действия» 
Способ действия Количество глаголов             % 

Начинательность действия 13 3, 25 

Окончательность действия 15 3, 75 

Результативность действия 45 11, 25 

Однократность действия 117 29, 25 

Многократность действия 171 42, 75 

Состояние 39 9, 75 

Всего 400 100 

 

На основе проведённого исследования, можно сделать следующие выводы. Из 

выборки, которую составили 400 глаголов французского языка, наибольшее количество 

глаголов обозначает многократное действие, его повторяемость или длительность. 

Немногим меньше количество глаголов, которые указывают на однократность 

действия. Примерно одинаковое количество глаголов, по окончании действия которых 

предполагается определённый результат, и глаголов, обозначающих состояние. Также 

следует отметить, что наименьшим количеством представлены глаголы, указывающих 

на начало и окончание действия (таблица 1). 

Исходя из результатов исследования, следует отметить, что именно семантика 

глаголов в большинстве случаев указывает на тот или иной способ действия. По своей 

природе глагол может выражать длительное действие или однократное. Для 

определения способов протекания действия во времени был использован анализ 

словарных дефиниций, а также компонентный анализ; в дефинициях глаголов 

выбирались элементы, указывающие на длительность, повторяемость, фазовость 

действия или же его однократность.  

Установлено, что длительность действия, выражаемого глаголами французского 

языка также может быть различной. Действие может предполагать завершение на 

определённом этапе или же длиться неопределённый промежуток времени. Однако, во 

французском языке существуют и такие глаголы, которые указывают лишь на начало 

или окончание действия, причём протяжённость действий, выражаемых такими 

глаголами может быть различной. Наличие результата также может послужить 

критерием для определения способа действия французских глаголов. 

Способы глагольного действия представляют собой периферию функционально – 

семантической категории аспектуальности, центр которой представлен грамматической 

категорией глагольного вида, которая в данной статье не анализируется. 

Результаты исследования способствуют осмыслению способов выражения     

аспектуальности в системе французского глагола, а также позволяют представить 

специфику содержательных признаков, свойственных французским глаголам.  
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ТРОПОНИМИЯ АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ 
 

Е. С. Сидорова, О. В. Клименко 

 

Резюме. Данное исследование посвящено анализу реализации явления тропонимии среди 

английских глаголов движения. Выявлено, что данный тип связи является системообразующим внутри 

лексико-семантической группы глаголов движения. Тропонимия характеризуется наличием особого 

семантического компонента, который трактуется как способ осуществления действия и может включать 

сферу деятельности, деятеля, качественную характеристику действия. 

Ключевые слова. Глаголы движения, гиперо-гипонимические отношения, тропонимия. 

 

Введение. С течением времени мир приобретает новые краски, а человечество  

ценности. Каким бы переменам не подвергалась жизнь, в их основе лежит движение: 

движение мысли, перемещение человека/предметов в пространстве, протекание 

различных процессов внутри объектов/организмов. Из всех составляющих бытия, 

именно движение обуславливает его. И развитие языка в том числе. Прослеживая связь 

между языком и обществом, можно сказать, что язык – это зеркало, отражающее любые 

перемены в социуме. Динамизм жизни может передавать любая часть речи, но только 

глагол может это сделать в полной мере, так как он несёт в себе основную смысловую 

нагрузку всей ситуации, представленной в предложении. К тому же, глагол является 

организующим центром любого предложения: «То, что мы для удобства называем 

предложением, является или одним-единственным глаголом, или глаголом, 

сопровождаемым одним или более существительными…» [1, c. 116]. Глаголы 

движения (далее ГД) представляют особый интерес для исследования ввиду своей 

частоты употребления, грамматической сложности и семантической содержательности.  

Изучение английских ГД, а именно межлексемных связей глаголов данного типа, 

является актуальной лингвистической проблемой, поскольку анализ 

парадигматических связей внутри лексико-семантической группы (ЛСГ) английских 

ГД играет важную роль в рассмотрении иерархической структуры языка в целом. 

Глагол, ввиду своей семантической комплексности, занимает особое место в 

отношении родо-видовых связей. Если отношения внутри номинативных и 

адъективных групп описаны в лингвистической литературе достаточно полно, то 

особенности межглагольных связей раскрыты не полностью.  

Целью настоящего исследования является анализ структурно-семантических 

отношений внутри ЛСГ ГД, а именно тропонимии. Проблеме парадигматических 

связей между единицами языка посвятили свои работы такие исследователи, как Ю. Д. 

Апресян, Л. М. Васильев, И. М. Кобозева, Д. Круз, A. M. Кузнецов, Дж. Лайонз, Дж. 

Миллер, И. А. Стернин, И. Г.Вольвачёва. 

Основная часть. Целостный подход к изучению словарного фонда любого языка 

предполагает изучение лексики как единой системы. Системный анализ словарного 

состава языка обусловил появление множества исследований, в которых лексика 

рассматривается в терминах иерархической, таксономической классификации единиц.  

Наиболее универсальными отношениями, организующими словарный фонд языка 

в структурированную, иерархическую систему, являются родо-видовые отношения, 

получившие название гипонимии [2, с. 224].  

Для полного понимания данного вида связи между лексемами необходимым 

является привести определение понятия гипонимии, представленное в словаре под ред. 



195 

 

В.Н.Ярцевой: «гипонимия (от греч. hypo — под, внизу и onyma — имя) — одно из 

основных парадигматических отношений в семантическом поле — иерархическая 

организация его элементов, основанная на родо-видовых отношениях» [3, с. 261].  

Онтологической основой гипонимии является сходство в большей или меньшей 

степени всех сущностей окружающего нас мира, которые образуют иерархии общего и 

частного.   

Западные лингвисты (Дж. Лайонз, Дж. Миллер) определяют гипонимию в 

терминах отношения следования (entailment), которое, как известно, существует между 

пропозициями: следование одного слова из другого соответствует следованию одного 

выражения из другого при наличии в данных выражениях соответствующих слов [4, с. 

153]. Например (Знак → здесь и далее обозначает отношение следования), cat ‘кошка’ 

→ animal ‘животное’; I saw a cat ‘Я видел кошку’ → I saw an animal ‘Я видел животное’. 

Так, существительные обычно определяются в терминах своих гиперонимов 

посредством формулы типа x is (a kind of) y, например: A pine is a (kind of) tree. 

Исследователи сходятся во мнении, что гиперо-гипонимические отношения 

свойственны в основном именам существительным, но не предикатной лексике, хотя и 

не исключаются вовсе в сфере глаголов [5, с. 141–142]. Как отмечает американский 

исследователь Дж. Миллер, гипонимическая связь имён существительных совсем не 

схожа с гипонимическими отношениями между глаголами. Следовательно, формула 

для проверки гиперо-гипонимических отношений между именами – A x is a y (X есть Y) 

– не применима для проверки отношений гипонимии между глаголами. Для 

гипонимического анализа межглагольных отношений автор вводит категорию способа 

действия (manner). Итоговой конструкцией для определения зависимости одного 

глагола от другого является to V1 is to V2 in some particular manner (делать V1 – это 

делать V2 особым способом) [6, с. 47]. Данный тип отношений получил название 

тропонимии (от греч. tropos ‘способ, манера’ и nym ‘имя’) [4, c. 155]. 

Американский исследователь Дж. Миллер в одной из своих работ, посвящённых 

тропонимии, даёт детальное обоснование выбора данного термина и его теоретической 

значимости. Согласно автору, способ действия в теории компонентного анализа 

считается неглагольным (non-verbal) семантическим компонентом глаголов. Его 

предлагают рассматривать как «семантическое отношение между глагольными 

значениями» [7, c. 228]. 

В рамках отношений тропонимии понятие способа действия трактуется 

достаточно широко и может быть представлено рядом категориальных признаков. 

Данные семантические признаки могут выражать способы, виды действия, 

соотнесенность действия с коммуникантами, с модальностью – оценкой содержания 

высказывания, со временем реального речевого акта и т.д. [8, с. 147]. 

Данное исследование показывает, что тропонимия возможна относительно 

любого компонента значения – субъекта-деятеля, объекта, сирконстанса, атрибута 

действия. Например, английские ГД to hurry – to move or act with great haste ‘двигаться 

или действовать в большой спешке’ и to mooch – to walk or act slowly and without a 

purpose ‘ходить или действовать медленно и без какой-либо цели’ отличаются 

адвербиальной семой скорости движения, в то время как в значениях ГД to nod – to 

move your head down and then up, sometimes several times, especially to show agreement, 

approval or greeting or to show something by doing this ‘двигать головой вниз, а затем 

вверх иногда несколько раз, особенно с целью выказать согласие, одобрение или 

приветствие’ и to jump  to push yourself suddenly off the ground and into the air using your 

legs ‘внезапно оттолкнуть себя от земли в воздух при помощи ног’ дифференциальным 

компонентом выступает сема субъекта действия, а именно вовлечённость всего его тела 

в процесс движения. 
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Анализ значений английских ГД показывает, что основная часть глаголов 

выборки связана между собой отношениями тропонимии. В большинстве своём 

словарные дефиниции глаголов содержат ту или иную общую сему, которая, как 

правило, уточняется признаками различного характера. Данная общая сема является 

гиперонимической по отношению к глаголу, в значение которого она входит, т.е. 

является его тропонимом. Например, в дефинициях английских ГД to slog – 

 to travel or move with difficulty, for example through wet, sticky soil or snow, or when you 

are very tired ‘путешествовать или двигаться, испытывая трудности, напрмер, идти по 

влажной, вязкой земле или снегу, или в состоянии усталости’ и to lumber – 

to move slowly and awkwardly ‘двигаться медленно и неуклюже’ прослеживается общая 

сема, выраженная другим ГД, более общим по значению, to move, который уточняется 

адвербиальными признаками в значениях глаголов. В данном случае глагол to move 

выступает тропонимом по отношению к глаголам to slog и to lumber. Проверить данное 

утверждение можно путём применения формулы для проверки гиперо-гипонимической 

связи между глаголами, а именно to V1 is to V2 in some particular manner. Так, to slog is 

to move in some particular manner, равно как и to slunder is to move in some particular 

manner. Отличие заключается только в способе движения. 

Использование данной формулы позволяет выделить из корпуса примеров, 

отобранных методом сплошной выборки из англоязычного словаря [9], 15 тропонимов. 

Однако, поскольку понятие движения является многосторонним по своей природе, 

необходимо выделить в его значении две составляющие: движение тела субъекта и его 

частей, а также его перемещение в пространстве. Следовательно, следует разделить ГД 

выборки на глаголы, денотирующие движение тела субъекта или его частей (см. 

Таблица 1), и глаголы, обозначающие перемещение субъекта в пространстве (см. 

Таблица 2).  

Как показывает исследование, наиболее частотными тропонимами являются 

глаголы to move, объединяющий 86 глаголов и to walk, являющийся составной частью 

значений 46 глаголов. Данные показатели свидетельствуют о том, что в английском 

языке парадигма видов движения субъекта и его походки/стиля передвижения является 

достаточно широкой.  

 
Таблица 1 

Тропонимия ГД, обозначающих движение тела субъекта или его частей 

№ п/п Тропоним Пример Кол-во 

примеров 

1 to move to thrash – to move from side to side in a violent or uncontrolled way; 

to scurry – to move quickly, with small short steps. 

86 

2 to walk to waddle – (usually of a person or animal with short legs and 

a fat body) to walk with short steps, moving the body from one side to 

the other; 

to tramp – to walk, especially long distances or with heavy steps. 

46 

3 to run to lope – (of a person or animal) to run taking long, relaxed steps; 

to skedaddle – to run away quickly. 

7 

4 to dance to boogie – to dance to pop music; 

to mosh – to dance energetically and violently at a rock concert. 

6 

5 to bend to crouch – to bend your knees and lower yourself so that you 

are close to the ground andleaning forward slightly; 

to curtsy – when a girl or woman curtsies, she bends quickly at 

the knees, with one foot in front of the other, often 

while holding her skirt, especially to show respect. 

5 

6 to shake to shudder – to shake suddenly with very small movements because of 

a very unpleasant thought or feeling; 

4 
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to tremble – to shake slightly, usually because you 

are cold, frightened, or very emotional. 

7 to slide to snowboard – to slide on the snow by standing on 

a specially shaped board; 

to skid – to slide along a surface so that you have no control. 

3 

8 to jump to dive – to jump into water, especially with your head and arms  
going in first, or to movedown under the water; 
to parachute – to jump from an aircraft using a parachute. 

3 

Таблица 1 (продолжение) 

№ п/п Тропоним Пример Кол-во 

примеров 

9 to climb to clamber – to climb up, across, or into somewhere with difficulty, 

using the hands and thefeet; 

to shin –  to climb something such as a tree, 

using your hands and legs to move along quickly. 

2 

10 to swim to skinny-dip – to swim while naked; 

to bathe – to swim, especially in the sea, a river, or a lake. 

2 

11 to smile to grin – to smile a wide smile; 

to simper – to smile in a silly or annoying way. 

2 

 Всего: 166 

 

Таблица 2 

Тропонимия ГД, обозначающих перемещение субъекта в пространстве 

№ 

п/п 

Тропоним Пример Кол-во 

примеров 

1 to go to abseil – to go down a very steep slope by holding on to a rope that 

is fastened to the top of the slope; 

to rampage – to go through an area making a lot 

of noise and causing damage. 

25 

2 to travel to freewheel – to travel, especially down a hill, on a bicycle or in 

a vehicle without using the legs or engine to provide power; 

to cruise – to travel on ships for pleasure. 

10 

3 to leave to scarper –  to leave very quickly, often to avoid getting into trouble; 

to decamp – to leave suddenly and unexpectedly, usually 

without telling anyone. 

6 

4 to come to mass –  to come together in large numbers; 

to immigrate – to come to live in a different country. 

2 

 Всего: 43 

Анализ английских ГД, обозначающих перемещение субъекта в пространстве 

показал, что наиболее объёмными по значению являются глаголы to go, являющийся 

тропонимом 26 глаголов, и to travel, объединяющий 10 глаголов.  

Выводы. В ходе данного исследования представилось возможным выделить 

среди 209 английских ГД 15 тропонимов, 11 из которых относятся к группе ГД, 

денотирующих движение тела субъекта или его частей, в то время как остальные 4 

глагола являются составляющими частями значений ГД, обозначающих перемещение 

субъекта в пространстве. Анализ семантической структуры глаголов выборки показал, 

что наиболее частотными тропонимами среди глаголов первой группы являются 

глаголы to move (86 ед.) и to walk (46 ед.), в то время как среди глаголов второй группы 

– глаголы to go (26 ед.) и to travel (10 ед.). 
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УДК 821.161.2-82-92 

КОНЦЕПТОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО АЛЬМАНАХУ 

«КАЛЬМІЮС» 
 

О. І. Хінна, О. В. Пуніна 

 

Резюме. У дослідженні подана історія створення літературно-мистецького альманаху «Кальміюс», 

проаналізовані основні структурні особливості періодичного органу та встановлено значення журналу у 

літературному просторі Донеччини.  

Ключові слова: альманах «Кальміюс», періодика Донеччини початку ХХІ ст. 

 

Періодичні видання у всі часи були одним із найточніших віддзеркалень певних 

політичних чи соціальних проблем та настроїв у суспільстві, але водночас саме через 

них зображувався досягнутий рівень культурного життя населення. «Саме тому 

актуальним є дослідження розвитку і функціонування періодичних літературно-

художніх видань, вивчення їхньої ролі у розвитку письменства, критики і 

публіцистики» [1; 2]. Актуальність роботи полягає у ґрунтовному дослідженні 

літературно-мистецького альманаху «Кальміюс», який до сьогодні не був об’єктом 

наукового вивчення. Це журнал науково не розглядався. Аналіз періодичного органу 

представлений лише поодинокими звертаннями до матеріалу «Кальміюсу». Зокрема у 

роботах Олександра Михеда («Товсті» й «нові» журнали новітньої української 

літератури»), Мар’яна Севрасевича [Євген Баран] («Кальміюс» і навколо нього: огляд»), 

Богдана Пастуха («Невикористані території українства»), Станіслава Федорчука 

(«Донецький літературно-мистецький альманах святкує 10 років»). Як зазначає Богдан 

Пастух: «Для дослідників літературного процесу 90-х, 2000-х років ці видання 

(«Кальміюс», «Форма(р)т» – О. Хінна) будуть беззаперечним фактажем, на якому 

базується докладовий апарат подальших літературознавчих досліджень» [2; 3]. 

Літературно-мистецький альманах «Кальміюс» з’являється у 1998 році як перший 

повноцінний україномовний журнал на території Донеччини. Однією з основних 

особливостей журналу є той відкритий тип мислення та опозиційність до існуючих 

неонародницьких журналів, які дуже рідко виринають в історії літературної періодики 

нашого краю. Саме тому детальне вивчення та аналіз «Кальміюсу» є вагомим та 

необхідним сьогодні. 

http://www.google.com.ua/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Scientific+American+Library+Paperback%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 Серед журналів-попередників, що підштовхнули головного редактора до 

створення власного літературного альманаху сам Олег Євгенович Соловей називає 

журнал «Лад» Петра Бондарчука: «Упродовж 1997-го року донецький письменник 

Петро Бондарчук видавав своїм коштом і за власного редаґування альманах українських 

письменників Донбасу «Лад». Це була перша спроба повністю україномовної 

журнальної альтернативи щодо місцевої філії НСПУ та її двомовного журналу 

«Донбас». У альманасі «Лад» я ще встиг надрукувати свою новелю «Біля муру». Якщо 

не помиляюся, в 1998-му році це видання загинуло одразу після виходу 3-го числа. 

Мабуть, саме цей сумний кінець альманаху «Лад» і підштовхнув мене до думки 

повторити спробу П.Бондарчука, заснувавши щось своє» [3; 1]. Станіслав Федорчук 

зазначає: «Літературно-мистецький альманах виник як самобутнє самвидавне явище 

завдяки зусиллям двох людей – Веніаміна Белявського як видавця і Олега Солов’я в 

якості головного редактора. Не маючи жодних спонсорів, видання «Кальміюс» не мало 

чіткої періодичності у виходах у світ, але кожен вихід журналу мав свій ексклюзив. В 

перших номерах журналу дебютували в Україні цілий ряд поезій тепер 

загальновідомого та знаного Сергія Жадана, поезії Івана Андрусяка, проза Дмитра 

Білого і багатьох інших, які тепер видаються вповні пристойними (як на сучасну 

Україну) накладами» [4; 10]. 

Звертаючись до структурних особливостей альманаху насамперед слід 

виокремити авторський склад, котрий широко представлений в періодичному органі. Це 

Іван Андрусяк, Євген Баран, Юрій Бердик, Анна Біла, Ігор Бондар-Терещенко, Сергій 

Жадан, Олег Соловей та інші. З детальним переліком авторів, деякими електронними 

ресурсами існує можливість ознайомитися на офіційному сайті літературно-

мистецького альманаху «Кальміюс»: http://kalmiyus.h1.ru/. Цей сайт подає широкі 

відомості про періодичний орган. Внутрішня структура періодичного органу 

представлена чітким поділом матеріалу за жанрами та тематикою. Так, в альманасі 

знайдемо приклади сучасних ліричних, драматичних творів. Значне місце посідає 

есеїстика та мала проза, літературна критика. Про це наголошує Мар’ян Севрасевич: 

«Найсильнішою стороною «Кальміюсу» є літературна критика та есеїстика. Цей 

свідомий вибір робить альманах важливим плацдармом сучасної літературної політики» 

[6; 41]. Сам же головний редактор Соловей стосовно рубрикації зазначає: «Щодо 

рубрик у альманасі. Формуючи рубрики, я відштовхувався від досвіду інших відомих 

літературних журналів; вона, у певному сенсі, є традиційною для літературно-

мистецького видання. Ориґінальністю відзначаються радше деякі твори з відповідних 

рубрик, як от «Полеміка», «Ad fontеs!» тощо та спосіб їх репрезентації читачеві. Від 

самого початку для мене чи не найвагомішою рубрикою була рубрика «Критика / 

Рецензії». Це було пов’язано з помітною слабкістю цього сегменту літературного 

процесу 90-х. Також для пожвавлення ситуації була замислена рубрика «Полеміки», яка 

мала забезпечити енергетичну спроможність видання та зацікавленість у ньому з боку 

читачів» [3; 2]. 

 На особливу увагу заслуговує останній розділ журналу – «Ліричний 

постскриптум», яким завершується кожний випуск альманаху.  Це оригінальний, 

унікальний винахід головного редактора, розділ, що не може лишити жодного читача 

байдужим після прочитання, він виокремлює та підбиває підсумок. Соловей 

підкреслює: «Щодо рубрики «Ліричний постскриптум», то це була направду цікава 

знахідка. Зокрема й ориґінальна, бо нічого подібного я в жодному журналі не бачив. У 

кожному числі ліричний текст із цієї рубрики звучав як своєрідна кода, остання ефектна 

крапка. З іншого боку, завершувала кожне число ще одна фішка у рубриці «Реабілітація 

слова». Це уже був компонент значною мірою провокативний та стимулюючий до 

роздумів. Як мінімум. Або ж підібране слівце («піхва», «Волинь», «свобода») 

http://kalmiyus.h1.ru/
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сигналізувало, що в гуманітарному просторі цієї країни ще далеко не все гаразд, попри 

видимий плюралізм мислення у відносно демократичному суспільстві» [3; 3]. 

Унікальність оформлення літературно-мистецького альманаху «Кальміюс» також 

не може лишитися поза увагою. Не лише літературне мистецтво широко представлене в 

періодичному органі, але головний редактор залучив також зображальне мистецтво. 

Так, у виданні представлені роботи Юлії Чудіної та Вальтера Отто Драя. Ці часом 

невеликі замальовки дозволяють читачеві ще глибше відчути, осягнути той унікальний 

простір, котрий представлений  в альманасі. 

Тогочасна критика не могла оминути увагою появу цього неординарного 

літературно-мистецького альманаху з відкритим типом мислення та неприхованою 

опозиційністю. І, як результат, з’являються критичні статті, журнал неодноразово 

згадується, частково аналізується у працях Богдана Пастуха, Мар’яна Севрасевича 

(псевдонім Євгена Барана), Станіслава Федорчука, Олександра Михеда та інших. 

Критики відзначали вагомість, унікальність, влучний добір матеріалу та 

феноменальність літературно-мистецького альманаху «Кальміюс».  

Богдан Пастух у статті «Невикористані території українства» акцентує увагу саме 

на опозиційності видання до існуючих державних видань: «Літературною якістю можна 

завдячувати саме подібним виданням, які доводять, що опір централізованості, 

єдиновекторному баченню має сенс у літературному житті» [2; 3]. Також дослідник 

підкреслює вагомість та актуальність дослідження періодичних видань такого типу для 

подальшого вивчення та розуміння літератури цієї доби: «Для дослідників 

літературного процесу 90-х, 2000-х років ці видання будуть беззаперечним фактажем, 

на якому базуватиметься доказовий апарат подальших літературознавчих 

досліджень»[2; 3]. 

І. В. Ляхова у праці «Літературна періодика в Україні 1992-2002 років: підсумки та 

перспективи» називає літературно-мистецький альманах «Кальміюс» помітним 

феноменом в донецькому літературному просторі, в якому активно друкується 

покоління «дев’яностників»:  «За рік-два свого існування і доволі нечастого виходу у 

світ про «Кальміюс» узнала вся читаюча Україна» [7; 58]. 

Олександр Михед акцентує увагу на актуальних сучасних письменниках, які 

залучаються до журналу та окремій «бібліотечці» журналу із творами відомих поетів: 

«Крім того, що альманах друкує твори популярних сучасних поетів та критиків, 

надається простір для повернення давно забутих або й зовсім незнаних імен 

українських футуристів та представників «розстріляного відродження». Варта окремої 

згадки бібліотечка журналу, де вийшли збірки поезій А. Дністрового, С. Жадана та 

інших відомих поетів» [8; 154]. 

Повний і широкий аналіз періодичного органу робить Мар’ян Севрасевич у праці 

«Кальміюс» і навколо нього: Огляд». Дослідник підкреслює широку відомість журналу, 

але зауважує: «Альманах, попри широку знаність у вузьких колах, є раритетним 

виданням, надалі залишаючись самвидавським (не зареєстрованим)» [6; 41]. Критик 

виокремлює деяких письменників, творчість яких якнайширше представлена в 

альманасі та підкреслює жанрові особливості періодичного органу. «Попри плюралізм 

думок в альманасі прослідковується певна тенденція — є культ окремих літературних 

постатей: О. Ульяненка, І. Бондаря-Терещенка, С.Жадана [...] Орієнтуватися на певну 

літературну постать – це загальна тенденція сучасних літературних видань, і 

«Кальміюс» не є винятком. [...] Поетичні добірки в альманасі розширюють читацькі 

уявлення про нові (і не дуже) тенденції в українській поезії, а переклади врівноважують 

читацькі захоплення і розчарування. [...] Найсильнішою стороною «Кальміюсу» є 

літературна критика та есеїстика. Цей свідомий вибір робить альманах важливим 

плацдаромом сучасної літературної політики. Якщо «Кальміюс» втримається 
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(насамперед, фінансово) і продовжить розпочате, то із ним неможливо буде не 

рахуватись у літературному процесі» [6; 41]. Станіслава Федорчука цікавить 

текстуальне наповнення журналу, полеміки та добір сучасних авторів. У статті 

«Донецький літературно-мистецький альманах «Кальміюс» святкує 10 років» він пише: 

«Попри максимальне наповнення альманаху текстами авторів зі Сходу України, він не 

перетворився на черговий провінційний журнал. Починаючи з першого номеру 

«Кальміюс» перевтілився на екстериторіальний простір, в якому можна було прочитати 

тексти авторів родом від Івано-Франківська до Донецька. Полемізуючи з багатьма 

сучасними виданнями «Критикою», «Кур’єром Кривбасу», «Літературою+» альманах 

витворював власну індивідуальність, яка базувалася на доволі критичному ставленні до 

покоління сучасних авторів. Мало того, піднімало питання про штучність поділу на 

генерації, виокремлюючи кожного окремого автора. Нонконформізм авторів альманаху 

«Кальміюс» часто переростав у неформальне ставлення до критичних та літературних 

текстів, які публікувалися. Це стало однією з візитних карток видання» [5; 10]. Про 

призначення журналу Станіслав Федорчук пише у своїй наступній статті «Кальміюс — 

повноводна ріка літературного Донбасу (неопубліковане інтерв’ю з Олегом Солов’єм)»: 

«Насправді, призначення літературно-мистецького альманаху «Кальміюс» набагато 

ширше, оскільки почавши з популяризації сучасної української літератури на Сході 

України, він перетворився на повноцінний критичний майданчик для оглядів 

літературного доробку від початку 1990-х до середини 2000-х років. Свідомо 

притримуючись нонконформістського стилю викладу матеріалу більшість критичних 

авторів «Кальміюсу» доволі часто полемізували з такими загальноукраїнськими 

виданнями як «Критика», «Кур’єр Кривбасу», «Література+». Мало того, доволі часто 

погляди авторів «Кальміюсу» істотно відрізнялися від прийнятих або апріорних оцінок 

цілих літературних поколінь. Певною мірою, можна говорити, що альманах «Кальміюс» 

був своєрідним осередком літераторів, які намагалися вийти за межі будь-якого 

«десятництва» і свідомо намагалися розвінчати тезу про наявність новітніх 

письменницьких генерацій, зосереджуючи свою увагу на конкретних письменників та 

їхніх творах» [5; 11]. 

Підбиваючи підсумки дослідження, варто зазначити, що донецький літературно-

мистецький альманах «Кальміюс» постає як гідний приклад періодичного видання, 

котре, по-перше, постало як самостійний опозиційний орган із унікальною структурою 

та спрямованістю, а, по-друге, виникло і створювалося фактично однією людиною — 

письменником Олегом Солов’єм. Щодо перспектив подальшої роботи зазначимо, що 

журнал малодосліджений, саме тому у подальшому ставимо за мету детально 

проаналізувати жанрове різноманіття творів, що увійшли до альманаху,  виявити 

особливості добору та рубрикації матеріалу та розкрити специфіку кожного номера. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

А. И. Балдынюк,  Г. В. Симонова 

 

Резюме. В данном исследовании проанализированы проблемы и особенности развития 

информационных технологий ООО НТФ «Стандарт».  

Ключевые слова: информационные технологии, проблемы развития, финансирование, поддержка, 

квалифицированные специалисты. 

 

В настоящее время информационные технологии охватывают все области 

создания, передачи, хранения и восприятия информации и не только компьютерные 

технологии. Современные масштабы и темпы внедрения средств автоматизации в 

деятельность предприятия ставит задачу проведения комплексных исследований, 

связанных с всесторонним изучением и обобщением возникающих при этом проблем 

как практического, так и теоретического характера.  

Теоретические и практические вопросы, связанные с совершенствованием 

информационных технологий в деятельности предприятий были рассмотрены как 

зарубежными (Мейора Т., Стикула И., Коберна А.) так и украинскими учеными 

(Матвеевым М., Петровым Ю., Румнянцевым Ю., Красноперовым К., Матвиенко А.).  

В тоже время исследования развития информационных технологий для 

управления предприятий, которые занимаются экспертизой и разработкой научно-

технической документации для выдачи разрешительных документов на выбросы в 

современных условиях становятся все более актуальными. 

Целью работы является исследование основных направлений совершенствования 

информационных технологий для оптимизации деятельности предприятия. 

Объект исследования – ООО НТФ «Стандарт». 

Эффективность деятельности ООО НТФ «Стандарт» и успех его работы в 

современных рыночных условиях все больше определяет информационная 

составляющая. Обмен информацией внутри предприятия, между его отдельными 

филиалами с клиентами и другими контрагентами становится год от года все более 

интенсивным, информационные потоки постоянно увеличиваются. Наличие адекватной 

системы информационного обмена стало одной из основ конкурентоспособности. 

Широкое признание информационных технологий как фактора успеха является 

характерной особенностью современного этапа развития бизнеса. На данный момент 

большинство предприятий имеют проблемы, связанные с информационными 

технологиями. Руководители и директора информационным технологиям считают, что 

одной из важных проблем есть недостаточные вложения в новые системы 

безопасности, что усугубляет риски возникновения новых и ухудшения уже 

существующих проблем. Среди главных проблем с аппаратным обеспечением, с 

которыми сталкивается ООО НТФ «Стандарт» следует выделить малоэффективное, 

устаревшее и ненадежное оборудование. 

Проблемами, которые стоят на пути развития информационных технологий 

ООО НТФ «Стандарт», являются: 

1. Устаревание информационной технологии. Для информационных технологий 

является вполне естественным то, что они устаревают и заменяются новыми. Таким 

образом, на смену технологии пакетной обработки программ на большой ЭВМ в 

вычислительном центре  пришла технология работы на персональном  компьютере на 

рабочем месте пользователя. Телеграф передал все свои функции телефону [3, 105]. 

При внедрении новой информационной технологии в ООО НТФ «Стандарт» 

необходимо оценить риск отставания от конкурентов в результате ее неизбежного 
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устаревания со временем, так как информационные продукты, как никакие другие виды 

материальных товаров, имеют чрезвычайно высокую скорость сменяемости новыми 

видами или версиями. Период сменяемости колеблется от нескольких месяцев до 

одного года.  

Если в процессе внедрения новой информационной технологии этому фактору не 

уделять должного внимания, возможно, что к моменту завершения перевода фирмы на 

новую информационную технологию она уже устареет и придется принимать меры к ее 

модернизации. Такие неудачи с внедрением информационной технологии обычно 

связывают с несовершенством технических средств, тогда как основной причиной 

неудач является отсутствие или слабая проработанность методологии использования 

информационной технологии. 

2. Отсутствие поддержки со стороны государства. Большинство стран 

поддерживает сферу информационных технологий, чтобы придать дополнительный 

толчок развитию отрасли и сделать ее привлекательной для потенциальных клиентов и 

инвесторов, Украина отстает от них. Хотя в этом направлении уже наметился прогресс 

и представители отрасли ведут активный диалог с властями, представляя отрасль как 

важную и предлагая на рассмотрения собственные предложения к соответствующему 

законодательству. Несколько уже существующих законопроектов в этой области  были 

приняты в урезанном варианте и не дают более расширенных возможностей, на 

которые рассчитывали представители сферы информационных технологий. Одним из 

них есть Закон Украины, принятый в 2007 году «Об основных принципах развития 

информационного общества в Украине на 2007-2015 годы». Необходимостью для 

сферы информационных технологий является усиление группы сторонников 

информационных технологий в Верховной Раде, которые будут продвигать данные 

вопросы, разработку необходимой отрасли законов и подзаконных актов. Всего уже 

сделанного недостаточно для полномасштабного развития отрасли, и кроме 

дальнейших инициатив по налоговому стимулированию необходимо создать такие 

условия, чтобы информационные технологии постепенно трансформировались в 

производство и продажу готовых продуктов напрямую заказчику. 

3. Наполнение индустрии информационных технологий Украины 

квалифицированными кадрами и незнание английского языка на должном уровне, при 

том, что этот язык является разговорным для всех сотрудников информационных 

технологий. ООО НТФ «Стандарт» как и другие предприятия, сталкивается с  

проблемой решения задач по обучению персонала и обнаружили, что обеспечение 

надлежащей подготовки персонала, стало для них проблемой номер один. Решить эту 

проблему можно за счет централизации управления. Но здесь могут возникнуть также 

проблемы качества информационных технологий. Важно подчеркнуть, что большую 

долю рынка информационных технологий составляют зарубежные информационные 

системы и программы. Отсутствие собственных разработок, ориентированных на 

специфику процессов экологической экспертизы может стать одной из следующих 

проблем. 

4. Низкие показатели объема рынка информационных технологий. В расчете на 

одного работающего, даже с учетом того, что этот сектор имеет наибольший потенциал 

именно в Украине среди всего региона. Несмотря на свои обороты, сфера 

информационных технологий Украины дает только 1% ВВП, для сравнения в Польше – 

1,4% ВВП, в Эстонии – 16% ВВП. Рынок должен стремиться к производству конечного 

продукта, поскольку это принесет соответствующий более высокий доход. 

5. Переезд квалифицированных специалистов на работу за границу. Так из 14 000 

выпускников ВУЗов около 50% покидает страну, поскольку не могут найти достойную 
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работу. А низкая производительность труда так же снижает конкурентоспособность 

страны на мировом рынке. 

6. ООО НТФ «Стандарт»,  как и многие другие отечественные предприятия, не 

имеет возможностей инвестировать в развитие собственных информационных 

технологий, как это делают западные компании. ООО НТФ «Стандарт» в настоящее 

время не использует инструменты информационных технологий для достижения 

конкурентных преимуществ и улучшения своих продуктов. В основном, это 

происходит по той причине, что руководители не знают, что могут дать 

информационные технологии и как это можно использовать. Кроме того  руководители 

не понимают как информационные технологии превратить в преимущество для своего 

предприятия. 

7. Финансирование информационных технологий. Наибольшей проблемой в 

сфере обеспечения информационных технологий является баланс между вложением 

финансов в оборудование и  решения [3, 210]. По мнению руководства ООО НТФ 

«Стандарт», улучшения, которые требуются корпоративным компьютерам, это: 

скорость обработки данных и надежность. Эти качества более востребованы, нежели 

энергоэффективность.  

8. Защита данных, интеллектуальной и частной собственности. Обеспечением 

защиты информации относительно качественного и количественного анализа выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух, расчетов рассеивания вредных веществ в 

атмосферном воздухе обеспокоено и руководство ООО НТФ «Стандарт». 

Украина занимает 134 место по показателю защиты прав собственности и 120 

место по показателю защиты прав интеллектуальной собственности из 139 стран. Это 

достаточно низкие показатели. 

9. Сложности, вызванные налоговым, юридическим и бизнес-окружением. В 

некоторых странах, где происходит активная поддержка аутсорсинга информационных 

технологий со стороны правительства, таким компаниям предоставляются в первую 

очередь льготы по социальным налогам. Льготы по социальным налогам объясняются 

тем, что средняя зарплата по отрасли обычно на порядок выше средней по стране. 

Конкуренция на глобальном рынке заставляет компании держать зарплату 

специалистов на высоком уровне, чтобы предотвратить их уход к конкурентам или 

переезд в другую страну. Поэтому налоговая нагрузка на компании этой отрасли, 

особенно в Украине, очень велика, что снижает их конкурентоспособность на мировом 

рынке. 

Формирование и совершенствование информационных технологий является 

одним из главных факторов в обществе. Распространение информационных технологий 

преобразует жизнь людей, облегчает работу, дает больше свободного времени, 

приносит развитие в экономической, культурной, образовательной и других сферах. 

Развитие информационных технологий в масштабах страны – это необходимое условие 

для того, чтобы предприятия могли выйти на зарубежные виртуальные рынки, взять на 

вооружение самые передовые технологии электронного бизнеса, а создание 

общенациональных банков данных позволит сделать их привлекательнее для 

потенциальных клиентов, партнеров и инвесторов. Современное общество наполнено и 

пронизано потоками информации, которые нуждаются в обработке. Поэтому без 

информационных технологий, так же как без энергетических, транспортных и 

химических технологий, оно нормально функционировать не может.  

Несмотря на ряд трудностей, возникающих перед ООО НТФ «Стандарт», 

постоянно проводятся семинары и тренинги, посвященные как анализу и управлению 

проектами, так и проектированию инфраструктур информационных технологий. 
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Поэтому уровень знаний и компетентности в области информационных технологий на 

предприятии постоянно и неуклонно растет.  
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УДК 35:022 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Білик Л. О., Сапицька І. К. 

 

Резюме. У статті охарактеризовано особливості корпоративної культури підприємства. 

Досліджено корпоративну культуру як основу формування ефективного механізму та інструменту 

підвищення конкурентоспроможності в процесі стратегічного управління підприємством задля росту 

продуктивності праці та збільшення прибутку. 

Ключові слова: корпоративна культура, управління персоналом, конкурентоспроможність. 

 

Умови ринкового господарювання потребують нових перспективних форм 

управлінського впливу, що забезпечили б максимально можливе досягнення бажаних 

результатів діяльності підприємства. А це в свою чергу передбачає створення системи 

управління, за якої найманому працівникові об’єктивно була б невигідною пасивна 

трудова участь у виробництві. З урахуванням цього менеджер має дбати про 

формування особистості свідомого, активного працівника та культури поведінки в 

організації у цілому. Корпоративна культура охоплює більшу частину явищ духовного 

й матеріального життя колективу: домінуючі в ньому матеріальні цінності й моральні 

норми, прийнятий кодекс поведінки, манера персоналу одягатися тощо. 

Сучасні умови функціонування відзначаються швидкою зміною кон'юнктури 

ринку, стрімким оновленням виробничих технологій, зростанням конкурентної 

боротьби, обсягів інформації тощо. Світовий досвід переконливо свідчить, що 
результати діяльності будь-якого сучасного підприємства визначальною мірою 

залежать від якості трудового потенціалу персоналу, його знань, умінь, прагнень до 

всебічного розвитку та ефективної праці [1]. Американський вчений Дж. Пфеффер, 
проаналізувавши декілька процвітаючих компаній, прийшов до висновку, що ці 

компанії приділяли дуже багато уваги формуванню та розвитку корпоративної 

культури [2]. Тобто запорукою успішності будь-якої організації є саме висока та 

розвинена корпоративна культура. А. Файоль у своїх «відомих» принципах 

сформулював корпоративний дух, як згуртованість працівників, єдність сил [3].  

Дану тематику широко досліджували ряд іноземних та вітчизняних науковців. 

Серед них слід відзначити наступних: А. Сміт [4], Ф. Тейлор[5], Ф. Гілберт і 

Л.Гілберт[1],  М.Мескон[6], Ф.Хедоури[6], Скибінський С.В.[7], Пасенко Н.С.[8] та ін. 

Незважаючи на таке широке коло дослідників, залишається багато проблем і 

невирішених питань, що зумовлене постійною зміною потреб працівників та кризовими 

явищами, що виникають в країні.  
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Метою статті є дослідження впливу корпоративної культури на механізм та 

інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Об’єктом статті є державне підприємство «Селидіввугілля». 

Підприємство створене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання 

послуг для отримання прибутку, що досягається шляхом: 

– забезпечення виконання договірних відносин з поставки вугільної продукції на 

внутрішні та зовнішні ринки; 

 – перспективного розвитку та підтримка діючих потужностей виробництва; 

– збереження виробничих кооперацій з видобутку та переробки вугілля, 

підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку; 

– підвищення конкурентоспроможності продукції на ринках; 

Основними напрямками діяльності підприємства є: 

1. Підземний видобуток кам’яного вугілля 

2. Реалізація вугільної продукції 

3. Забезпечення вугільною продукцією споживачів відповідно до державного 

замовлення та договорами купівлі-продажу. Оптова торгівля паливом 

4. Перспективний розвиток підприємства, нове будівництво, реконструкція, 

технічне оснащення, будівництво шахт, капітальний ремонт та реставрація споруджень 

виробничого призначення. Діяльність у сфері інжинірингу 

Наведений огляд літературних джерел свідчить, що успішні на світовому рівні 

компанії мають високий рівень корпоративної культури, який формується в результаті 

зусиль, спрямованих на розвиток духу кооперації і на благо всіх зацікавлених сторін. 

Недарма основні цінності і призначення таких гігантів, як Hewellet Packard, Procter and 

Gamble, Sony, Motorola, залишаються незмінними, коли стратегія і практика 

міжнародного бізнесу постійно адаптується до мінливого світу [3]. 

Характеризуючи розвиток корпоративної культури в Україні, за результатами 

проведених досліджень протягом 2011-2012рр. в 52 підприємствах можна засвідчити, 

що: 63% підприємців вважають за доцільне мати ефективну корпоративну культуру на 

підприємстві; 24% підприємців намагаються сформувати її за допомогою західних 

технологій; 10% визнають потребу в ній, але для цього в них не вистачає ні часу, ні 

ресурсів; 3% узагалі вважають її непотрібною [9] (рис.1).  

 
Рис. 1 Необхідність корпоративної культури 
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Характер корпоративної культури розкривається системою ознак, визначених за 

декількома критеріями[4]:  

– позитивна корпоративна культура фіксує значущість професійно-трудової 

діяльності як способу реалізації цінності, її саморозвитку, а також цінність 

підприємства в цілому (мотиваційний рівень високий);  

– негативна корпоративна культура – відображає ситуацію, коли становище на 

конкретному підприємстві в цілому є позитивним, однак, для окремого співробітника з 

точки зору його саморозвитку та самореалізації – невигідним (мотиваційний рівень 

низький). 

Варто зазначити, що культура підприємства може виявитися прийнятною на 

певний період часу й за певних умов. Умови конкуренції, державного регулювання, 

стрімкі економічні зміни та нові технології вимагають змін корпоративної культури 

підприємства та підвищення її ефективності[4].  

В сучасних умовах підприємство вимушене виживати в умовах нестабільного 

економічного та політичного становища, успіх тримається на відповідальності та 

цілеспрямованості працівників, які досить часто вимушені працювати в умовах 

невизначеності та нестабільності. В таких випадках корпоративна культура 

підприємства стає основою для колективізму та командного духу, що дозволяє 

співробітникам ДП «Селидіввугілля» проявляти ініціативу та творчість. Саме тому 

підприємство приділяє найбільшу увагу створенню та розвитку корпоративної 

культури в процесі стратегічного планування  управління.  

З розвитком ринкових відносин корпоративна культура підприємства все частіше 

стає його конкурентною перевагою , необхідним засобом виживання. На сьогоднішній 

день в ДП «Селидіввугілля» налагоджена система узгодження зі стратегією та іншими 

найважливішими елементами організації, які включає в себе система «7С» . Одним з 

ключових елементів концепції «7С» є структура та внутрішня композиція організації, 

яка відображає розподіл на підрозділи та бізнес-процеси, котрі визначають 

взаємозв’язки та циркулюючи документи підрозділів підприємства. 

Для того, щоб проілюструвати тісний зв'язок систем і процедур з корпоративною 

культурою, а також, в цілому, взаємозалежність всіх елементів організації необхідно 

провести аналіз бізнес-процесів підприємства, використовуючи О-модель. Розглянемо 

конкретний приклад бізнес-процесу закупівлі та виконання господарських 

договорів(рис.2). 
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Рис. 2 О-модель бізнес-процесу «Закупівля. Укладання і виконання господарських договорів» 

Прецедент даного бізнес – процесу починається, коли виникає необхідність 

укладання договору. Проекти договорів на постачання устаткування і запасних частин 

розробляються на підставі заявок відповідних служб і відділів, до яких додаються 

мотивовані пояснення необхідності придбання обладнання та запасних частин, технічна 

документація на заявлене обладнання: схеми, креслення і т.д. До підписання договорів 

або угод керівниками сторін або іншими уповноваженими особами (представниками) 

проекти договорів перевіряються відділами, в компетенції яких входить об'єкт 

договору (угоди), на предмет відповідності цих проектів інтересам підприємства, після 

чого візуються керівниками відповідних відділів. 

Специфікації до проектів договорів і угод в обов'язковому порядку візуються 

службами та відділами шахт. В обов'язковому порядку договори перевіряються і 

візуються: 

– головним бухгалтером; 

– керівником комерційного відділу; 

– керівником економічного відділу; 

– заступником генерального директора з економічної безпеки. 

Проекти договорів і угод виробничо-технічного характеру також мають візи: 

– технічного директора; 

– головного механіка; 

– головного енергетика; 

– керівника служба охорони праці; 

– керівника відділу матеріально-технічного постачання і транспорту. 

Візування договорів та угод включає в себе перевірку посадовою особою змісту 

проекту договору та угоди (з усіма додатками) на предмет його відповідності інтересам  

ДП «Селидіввугілля» та нормативним документам, а також прийняття персональної 

відповідальності за зміст проекту договору та угоди за напрямами, що стосуються 

предмету договору. 

Перевірені посадовими особами проекти договорів направляються в юридичну 

службу для контролю їх відповідності вимогам чинного законодавства України та 

підпису, а потім на підпис керівнику підприємства без віз вищевказаних посадових 

осіб. 

Підписані керівниками сторін договори передаються для обліку та зберігання в 

договірний відділ, а їх копії залишаються у відділі, до компетенції якого належить 

об'єкт договору, для контролю за виконанням. У разі встановлення фактів неналежного 

виконання договорів  відділ, який контролює їх виконання, готує відповідні документи, 

що підтверджують порушення умов договору і передає їх в юридичну службу для 

пред'явлення претензій та позовів за порушення договірних зобов'язань (претензій, 

рекламацій, позовних заяв та ін.). 

Для даного бізнес – процесу існує альтернатива розвитку подій: 

• якщо юридична служба виявить аспекти, що не відповідають законодавству та 

інтересам підприємства договір буде відправлений на доопрацювання і внесення змін; 

• якщо договір не буде завізований усіма уповноваженими особами, то керівник 

його не підпише, договір передається назад у відділи на доопрацювання. 

На основі розробленої О – моделі був побудований цей бізнес – процес в ПП 

«Microsoft Office Visio нотації Процедура», що дозволило розмежувати обов'язки 

кожного співробітника і структурувати взаємозв'язки між ними та істотно підвищити 

рівень корпоративної культури підприємства ДП «Селидіввугілля» (рис.3). 
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Рис. 3 Бізнес-процес в нотації Процедура 

 

Основним поштовхом до поліпшення корпоративної культури підприємства ДП 

«Селидіввугілля» стане проведення реінжинірингу основних бізнес-процесів. У ході 

дослідження була створена О-модель перепроектованого бізнес-процесу «Закупівля. 

Укладання і виконання господарських договорів» (рис.4). 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Рис. 4 Перепроектована О-модель бізнес-процесу «Закупівля. Укладання та виконання 

господарських договорів» 

 

В перепроектованому бізнес-процесі головні обов'язки з виконання роботи 

покладені на уповноваженого менеджера, який безпосередньо взаємодіє з договірним 

відділом і головним бухгалтером. 

Мінімізована кількість погоджень шляхом впровадження «Системи автоматизації 

договірної діяльності 2.0», яка дозволяє ставити позначку узгодження в автоматичному 
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режимі, що істотно збільшує оперативність виконання процесу укладання договору, а 

також зменшує суму витрат на оплату праці великого штату співробітників. 

За результатами дослідження можна зробити такі висновки: 

1. Для того, щоб оптимізувати зусилля з управління корпоративною культурою 

необхідно впроваджувати елементи культури, які дозволять підвищити якість 

виконання виробничих процесів. 

2.Наведені результати анкетування засвідчили, що підприємці вважають за 

доцільне мати корпоративну культуру (63%) і тільки 3% визнають її непотрібною. 

3.У ході аналізу бізнес-процесів була використана О-модель, яка дозволила 

побудувати розглянуті процеси в ПП «Microsoft Office Visio» Нотації Процедура. 

Завдяки цьому чітко розмежовуються та визначаються обов’язки кожного 

співробітника, структурується взаємодія між ними та підвищується рівень 

корпоративної культури підприємства «Селидіввугілля».  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
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Резюме. Высшие учебные заведения Украины различных уровней аккредитации ежегодно 

сталкиваются с проблемой привлечения учащихся в ряды своих студентов. Жесткая конкуренция, 

порожденная избытком предоставляемых образовательных услуг в условиях рыночной экономики, 

обуславливает применение инструментов маркетинга и менеджмента, являющихся на текущем этапе 

неотъемлемыми составляющими процесса управления профессионально-ориентационной деятельности 

ВУЗа и необходимым условием «выживания» учебного заведения. 

Ключевые слова: профессионально-ориентационная деятельность, информационное обеспечение, 

приемная компания. 

 

Представить свой ВУЗ привлекательным в глазах выпускников школ, техникумов 

и правильно сориентировать будущих студентов при выборе направления их 

дальнейшего обучения, обеспечив достаточный набор, становится одной из основных 

задач деятельности ВУЗа. Поэтому исследование процессов, связанных с 

маркетинговой деятельностью во взаимоотношениях «абитуриент – ВУЗ», является 

актуальной проблемой ВУЗов. 

Целью исследования является совершенствование информационного обеспечения 
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процесса управления профессионально-ориентационной деятельности в высшем 

учебном заведении. 

Объектом исследования является процедура проведения профессионально-

ориентационной деятельности среди абитуриентов. 

Предметом исследования является информационное обеспечение процесса 

управления профессионально-ориентационной деятельности в ВУЗе. 

Профессионально-ориентационная деятельность как целостная структура 

представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов, 

объединённых общностью цели и единством управления: профессиональное 

просвещение; развитие интересов, склонностей школьников в различных видах 

деятельности – игровой, познавательной, трудовой (профессиональная активизация); 

профессиональная психодиагностика; профессиональная консультация; 

профессиональный отбор (подбор); профессиональная адаптация и профессиональное 

воспитание [1]. Если же это понятие рассматривать в более широком смысле, то оно 

представляет собой определенный двусторонний процесс или процесс с обратной 

связью. С одной стороны, это ВУЗ, его деятельность, с другой – потенциальный 

студент. 

Процесс профессионально-ориентационной деятельности можно представить в 

виде совокупности информационных потоков, каждый из которых содержит свой набор 

входных и выходных информационных атрибутов. Определение факторов, влияющих 

на качественные и количественные показатели локального информационного потока и 

процесса в целом, позволит определить целевую аудиторию, играющую решающую 

роль при выборе учащимся будущей профессии. Как показали опросы студентов 1 

курса специальности «Документоведение и информационная деятельность» Донецкого 

национального университета, около семидесяти процентов учащийся сделали выбор 

своей будущей профессии под влиянием родителей, родственников, друзей и знакомых. 

Полученный результат колоссально расширяет целевую аудиторию. Конечно, 

локальные исследования могут не отражать общей тенденции по университету и, тем 

более, по стране, но демонстрируют необходимость разработки новых подходов к 

ведению агитационной работы ВУЗов близких по своему смыслу к стратегическому 

медиапланированию. Использование средств медиапланирования позволит в 

оптимальный способ расширить определенную целевой аудитории до необходимого 

количества[2,3], определить базовые свойства образовательной услуги (именно так ее 

необходимо воспринимать в условиях рыночной экономики), ценовую категорию, 

оценить поведение конкурентов, их рекламную активность, перспективы развития 

образовательной услуги, места и способы размещения рекламы и т.п.  

Анализ информационных потоков позволит интегрировать результаты 

медиапланирования в информационные систему ВУЗа, обеспечив необходимые 

внутренние связи между структурными подразделениями и ее контакты с внешней 

средой. Обеспечение рациональных связей между источниками (ВУЗами) и 

приемниками (абитуриентами) информации и путей ее циркулирования является одним 

из обязательных условий эффективного функционирования системы управления. 

Относительное постоянство взаимозависимостей структурных подразделений 

позволяет выбирать рациональную структуру путей движения информации и наиболее 

эффективные технические средства для каждого канала связи. 

Таким образом, поток информации – это движение информации от источника к 

получателю, направление которого задается адресами источника и получателя 

информации[4]. 

Как и любой другой процесс, профессионально-ориентационная деятельность 

должна быть кем-то управляема. Систему управления ВУЗом в общем виде можно 
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представить в виде модели, показанной на рис.1. 
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Рис. 1 Трехуровневая модель системы управления 

         Такая модель состоит из трех уровней: высший или институциональный, 

средний или управленческий, низший или технический. 

Управление профессионально-ориентационной деятельностью имеет свои 

«подводные камни», ведь без квалифицированных исполнителей тех или иных работ, 

любой процесс управления, даже самый высококачественный, будет обречен на провал. 

Поэтому в рамках исследования будем рассматривать исполнительский процесс, то 

есть процесс реализации профессионально-ориентационной деятельности как один из 

ключевых и незаменимых этапов процесса управления. 

На любом предприятии, учреждении, фирме или компании под информационным 

обеспечением подразумевается совокупность данных о целях, состоянии, направлениях 

развития объекта и окружающей его среды, организованная во взаимосвязанных 

потоках сведений. И высшее учебное заведение не является исключением [5]. 

Для наглядности реализации информационного обеспечения профессионально-

ориентационной деятельности рассмотрим схему, представленную на рис.2. 

Эта схема четко разделяет и прослеживает этапы процесса проведения 

профессионально-ориентационной деятельности ВУЗа, состоящая из трех блоков. 
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Рис.2 Схема реализации информационного обеспечения профориентационной деятельности 

I этап «Деятельность представителей ВУЗов». Чтобы выпускник школы, лицея и 

т.д. стал будущим студентом, необходимо проводить такую работу: 

 личное ознакомление абитуриента с деятельностью ВУЗа, его преимуществами 
путем телефонного оповещения; 

 коллективное ознакомление абитуриентов с деятельностью ВУЗа путем 
непосредственных встреч в школах с представителями ВУЗов, проведении дней 

«открытых дверей»; 

 виртуальное, удаленное ознакомление абитуриента с деятельностью ВУЗа 
путем создания сайтов с предварительно помещенной на них информацией, созданием 

групп в социальных сетях (В контакте, Facebook, Twitter и др.); рассылка информации 

по e-mail. 

II этап «Деятельность в приемной комиссии». Результатом первого этапа по факту 

должна являться подача документов будущим студентом на обучение в ВУЗ. Но здесь 

возникает еще больше рисков, так как если на предыдущем этапе еще не все ВУЗы 

начали свою профессионально-ориентационную деятельность, то на этом этапе уже 

активизируют свою деятельность практически все ВУЗы. 

Подача информации на этом этапе должна максимально приближаться к тому 

виду, в котором ее хочет услышать ПС (на основе его предпочтений, которые были 

выяснены на I этапе), при этом не искажая факты. Это может быть:  

1. Создание консультационных групп при приемной комиссии. 

2. Поддержание связи с абитуриентом в телефонном режиме в период подачи 

оригиналов документов. 

III этап «Деятельность с вновь прибывшими студентами». Привлечение 

абитуриентов в ВУЗ и зачисление их в ряды своих студентов не является конечным 

результатом и как таковым достижением цели проведения профессионально-

ориентационной деятельности. Немаловажным аспектом является анализ проведенной 

деятельности с учетом ошибок и замечаний, то есть уже непосредственное 

взаимодействие с вновь прибывшими студентами. Эта деятельность включает в себя: 

интервьюирование, тестирование, анкетирование студентов, использование методов 

математической статистки и др. 

Предоставление образовательных услуг высшими учебными заведениями на 

современном этапе подчиняются законам рыночной экономики, обуславливая 

применение современных методов конкурентной борьбы в процессе ведения 

профессионально-ориентационной деятельности.  

В данной статье профориентационная деятельность была представлена в виде 

информационной системы, обеспечивающейся на каждом из трех этапов 

соответствующим информационным обеспечением.  

Предложенное в рамках исследования документационное обеспечение позволяет 

определить целевую аудиторию и обеспечить обратную связь, являющуюся 

необходимым условием для достижения количественных и качественных показателей 

при проведении рекламной компании ВУЗа.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ НАЛИЧНЫХ  

И БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Л. В. Данюшкина, Г. В. Симонова 

 

Резюме. В данном исследовании изучены различные способы безналичных взаиморасчетов 

предприятий с банками, определены их основные преимущества и недостатки. 
Ключевые слова: наличные расчеты, безналичные расчеты, касса, банк, экономия, затраты. 
 

В условиях рыночной экономики установление и развитие хозяйственных связей 

является необходимым условием деятельности предприятий для обеспечения 

непрерывного производственного цикла. Таким образом, правильная организация 

расчетов между поставщиками и покупателями оказывает непосредственное влияние на 

ускорение оборота оборотных средств и обеспечивает своевременное поступление 

денежных средств.  

Значительный вклад в разработку теоретических и методологических вопросов 

наличных и безналичных расчетов сделали ученые-экономисты: М.А. Болюх, 

В.З. Бурчевская, Ю.А. Василев, Ф.Ф. Ефимова, А.Н. Загородная, Л.В. Косионов, 

А.Ж. Пшеничная, Р.В. Федорович,  Н.В. Чебанов, М.Г. Чумаченко и другие. 

В тоже время, несмотря на широкую проработку рассматриваемой проблемы, 

особенности наличных и безналичных расчетов на предприятиях Украины исследованы 

недостаточно. 

Целью статьи является анализ существующих основных проблем и выявление 

особенностей наличных и безналичных расчетов на отечественных предприятиях. 

Объектом исследования является текстильная студия "Т-Студия". 

Текстильная студия "Т-Студия" разрабатывает дизайн-проекты, занимается 

обтяжкой стен тканями, декором витрин и салонов, декором торжественных залов, 

поставкой любых материалов, штор всех видов, скатертей и салфеток, постельного 

белья, авторских тканей и ковров. Также текстильная студия "Т-Студия" выполняет 

работы по пропитки текстиля, монтажу карнизов, вышивки любой сложности, 

навешиванию изделий, уходу за изделиями, предоставляет услуги ателье и 

антиаллергенной обработки текстиля. 

У текстильной студии "Т-Студия" возникают взаимоотношения с персоналом, 

выполняющим производственное задание, что влечет за собой расчеты с работниками 

предприятия, с органами социального обеспечения и другими организациями и лицами. 

Как правило, расчеты осуществляются в денежной форме [1,2]. 

Между предприятием "Т-Студия" и учреждениями и организациями расчеты 

производятся безналично. Безналичные расчеты ведутся путем перечисления 

(перевода) денежных средств со счета плательщика на счет получателя с помощью 

различных банковских операций (кредитных и расчетных), замещающих наличные 

деньги в обращении. При этом посредником при расчетах между предприятиями и 

организациями выступают соответствующие учреждения банков (государственные и 

коммерческие). Таким образом, рациональная организация контроля состояния 

наличных и безналичных расчетов способствует укреплению и соблюдению платежной 

дисциплины, выполнения обязательств перед поставщиками и заказчиками, 

сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости 

оборотных средств и, следовательно, улучшению финансового состояния предприятий.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y772ae7455f9f4167c4da510c1b288dc9&url=http%3A%2F%2Fprofessionali.ru%2FSoobschestva%2Fgeneralnye_direktora%2Ftop-menedzherkto_eto%2F
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Взаиморасчеты – тонкий и часто наиболее спорный этап при проведении 

операций. Неприятие предлагаемой продавцом схемы оплаты может остановить 

покупателя, даже если он уже выбрал объект и готов его приобрести. Тем не менее, 

необходимо быть готовым к тому, что принятые в странах Запада и Востока процедуры 

порой значительно отличаются от привычных отечественных. 

Для текстильной студии "Т-Студия" важным является решение проблемы 

улучшения ее финансового состояния и ее финансовых результатов. При 

осуществлении хозяйственной деятельности у предприятия возникает дебиторская 

задолженность, причем сегодня такая задолженность должна неуклонную тенденцию к 

увеличению ее удельного веса в структуре активов. "Т-Студия", как и другие 

современные предприятия, практически не имеет возможности нормально 

осуществлять свою деятельность из-за наличия чрезмерной дебиторской 

задолженности, что отвлекает оборотные средства. В свою очередь отвлечение из 

оборота значительных сумм средств за счет увеличения дебиторской задолженности 

вынуждает предприятие увеличивать кредиторскую задолженность ведет к росту затрат 

предприятия, а соответственно к уменьшению его прибыли или к увеличению ущерба.  

Поэтому управление дебиторской задолженностью – одна из наиболее 

актуальных проблем для предприятия "Т-Студия", поскольку в предпринимательской 

деятельности неуправляемая дебиторская задолженность является одной из причин их 

кризисного состояния. Именно поэтому нужно исследовать и совершенствовать 

процесс управления дебиторской задолженностью с целью улучшения финансовых 

результатов деятельности предприятий, что позволит решить ряд проблем, вызванных 

наличием дебиторской задолженности и неконтролируемым ее увеличением. На 

данном предприятии денежные расчеты могут принимать как наличной, так и 

безналичной форме. Безналичным денежным расчетам, как правило, отдают 

предпочтение. Это объясняется тем, что при использовании безналичных расчетов 

достигают значительной экономии затрат на их осуществление. Широкому 

применению безналичных расчетов способствуют банковские учреждения, в них также 

заинтересовано государство – не только с точки зрения экономного расходования 

средств, но и с точки зрения изучения, регулирования и контроля денежного оборота. 

Сферы наличных и безналичных расчетов разграничены. Наличная форма расчетов 

применяется при обслуживании населения – выплата заработной платы, материального 

поощрения, дивидендов, пенсий, пособий. Получая денежные доходы, население 

тратит их на покупку товаров, продуктов питания, оплачивает услуги и осуществляет 

другие платежи.  

Безналичные расчеты – это денежные расчеты, осуществляемые при помощи 

записей на счетах в банках, когда деньги (средства) списываются со счета плательщика 

и переводятся на счет получателя средств. Между наличной и безналичной формами 

расчетов существует тесная связь. Так, получая выручку за реализованную продукцию 

в безналичной форме, предприятие "Т-Студия" должно получить в установленном 

порядке в банковском учреждении наличные для выплаты заработной платы, покрытия 

различных расходов, на хозяйственные нужды и т.п. В этом случае деньги, 

поступившие в безналичной форме, могут быть получены в банке в наличной форме. 

Предприятие "Т-Студия" получает плату за это, как правило, наличными. 

Одновременно их расчеты с поставщиками, финансово – кредитными учреждениями, 

целевыми фондами в основном осуществляются в безналичной форме [3,4,5]. 

Безналичные расчеты следует рассматривать как целостную систему текстильной 

студии "Т-Студия", которая включает: 

классификацию расчетов; 

организацию расчетов; 
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формы соответствующих документов; 

взаимоотношения плательщиков с банками. 

В классификации безналичных расчетов текстильной студии "Т-Студия" следует  

различать: 

расчеты по товарным операциям; 

расчеты по нетоварным операциям. 

Расчеты по товарным операциям связаны с реализацией продукции, выполнением 

работ, оказанием услуг. Они составляют большую часть всего денежного оборота в 

государстве и обслуживают текущую финансово – хозяйственную деятельность 

текстильной студии "Т-Студия". От организации расчетов по товарным операциям 

зависят расчеты по нетоварным операциям. Расчеты по нетоварным операциям связаны 

с финансовыми операциями: с кредитной системой, с бюджетами разных уровней, с 

уплатой финансовых санкций. Эти расчеты осуществляются после реализации 

продукции, т.е. по результатам завершения оборота средств текстильной студии "Т-

Студия". Согласно территориального размещения предприятия (покупателей – 

продавцов) и банковских учреждений, которые его обслуживают, безналичные расчеты 

подразделяются на местные, междугородние и международные. Местные расчеты 

осуществляются между покупателем и поставщиком продукции, если их обслуживает 

одно учреждение банка или когда банк поставщика и банк покупателя размещены в том 

же населенном пункте. Междугородные – это расчеты, осуществляемые между 

покупателем и поставщиком через банки (поставщика и покупателя), находящихся в 

разных регионах. Международные – это расчеты, осуществляемые по операциям 

купли-продажи через банк поставщика, которым является зарубежный банк. 

Организация расчетов предполагает их осуществления записи (переводом) средств со 

счета покупателя (плательщика средств) на счет поставщика (получателя средств) или 

зачетом взаимных расчетов между покупателем и поставщиком продукции. По 

экономическому содержанию организация безналичных расчетов выходит за рамки 

чисто технических операций, связанных со списанием и зачислением средств на счета 

клиентов в банковском учреждении. Безналичные расчеты осуществляются в 

различных формах. Различные формы расчетов связаны с использованием различных 

видов расчетных документов. Расчетные документы готовит поставщик или 

плательщик, а в отдельных случаях – банк. Расчетный документ – это оформленный 

документ на перевод денежных средств. Используются текстильной студией "Т-

Студия" соответствующие формы безналичных расчетов (в зависимости от формы 

расчетного документа), а именно: 

платежными поручениями; 

платежными требованиями – поручениями; 

чеками; 

аккредитивами; 

векселями; 

инкассо (распоряжениями) [6,7]. 

Платежные требования и инкассовые поручения (распоряжения) применяются в 

случаях взыскания в бесспорном порядке сумм финансовых санкций, недоимки в 

бюджет по налогам, штрафов, начисленных государственными налоговыми органами. 

Правовые основы организации безналичных расчетов в хозяйственном обороте 

регламентируются законодательными, инструктивными документами. Национальный 

банк Украины выступает как методический центр по разработке форм и средств 

расчетов в народном хозяйстве, правил документооборота, организации банковского 

контроля проведения расчетов. Во времена перехода к рыночным отношениям 

организация безналичных расчетов должна активно способствовать решению 
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следующих задач: 

совершенствование коммерческого расчета на предприятии; 

повышение ответственности предприятий за своевременное и в полном объеме 

осуществления платежей по всем обязательствам; 

укрепление договорной дисциплины; 

ускорение оборота оборотных средств.   

В статье рассмотрены особенности, сущность и стадии процесса наличных и 

безналичных расчетов, путем теоретического исследования и наблюдения работы 

автоматизированных систем взаиморасчетов на текстильной студии "Т-Студия". Также 

определены требования к наличным и безналичным расчетам, установлена их роль в 

автоматизации в предпринимательской деятельности с помощью устного опроса 

пользователей и учета их пожеланий. Выявлены преимущества и недостатки 

существующих расчетов путем сравнения наличного и безналичного способа расчетов. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Загорная Т. О. Аналитический подход в оценке уровня развития информационного сектора 

экономики / Т.О. Загорная // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1 

(4). – С. 119–129. 

2. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник / І.В. Сіменко. – К.: ЦУЛ, 

2013. – 384 с. 

3. Дикань В.Л. Стратегічне управління: навчальний посібник / В.Л. Дикань – К.: ЦУЛ, 2013. – 

272 с. 

4. Воронова Л. К. Ерліхівській збірник: навчальний посібник / Л.К. Воронова, 

П.С. Пацурківський. – Чернівці, 2005. – 312 с. 

5. Мельников А.М. Основи організації бізнесу: навчальний посібник/ А.М. Мельников. – К.: 

ЦУЛ, 2013. – 200 с. 

6. Доллан Э.Дж. "Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика"./ Э.Дж. Доллан. –  

СПб.: Санкт-Петербург оркестр, 2012. – 496 с. 

7. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. 
доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К.: НІСД, 2010. – 64 с. 

 

 

 

 

 

УДК 004.91 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
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Резюме. У статті розглянуто особливості електронного документообігу порівняно з паперовим 

документообігом. Визначено основні напрями подальшого розвитку електронного документування. 

Ключові слова: паперовий документообіг, електронний документообіг, змішаний документообіг, 

інформаційні технології, управління документами. 

 

Документи – це інформаційна основа діяльності кожного підприємства, установи, 

організації. Широке поширення електронних систем підготовки та управління 

паперовими документами поступово призводить до стирання межі між електронними 

та неелектронними документами. Також можна зазначити, що документи з паперовим 

носієм починають дещо втрачати свої позиції у зв’язку зі створенням, використанням і 

зберіганням електронних документів та впровадженням систем електронного 

документообігу на підприємствах. Проте, сьогодні електронні документи не можуть 

повністю замінити всі паперові, як це визначено в чинному законодавстві країни. 
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Електронного документа ще немає в Україні в явному вигляді. Основна причина 

його відсутності не пов'язана з існуючими системами електронного документообігу, які 

автоматизують процеси діловодства, але не створюють електронний документ і не 

здійснюють повну підтримку його життєвого циклу. Це пов'язано, насамперед, з 

відсутністю або неактуальним станом регламентуючої нормативної бази, наукових та 

методичних матеріалів, які описували б повний життєвий цикл електронного 

документа, його формати, можливості обробки, використання та зберігання [1]. Тому 

виникають питання удосконалення нормативно-правової та документаційної бази 

діловодства, гармонійного й ефективного «зближення» паперового та електронного 

документообігів на підприємстві, уніфікації процесів і використовуваних форматів на 

всіх етапах життєвого циклу електронного документа. 

Дослідженням питань раціоналізації документаційно-інформаційного 

забезпечення діяльності підприємств, переходу від традиційного паперового 

документообігу на електронний приділено багато наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених, а саме: Казиєвої Н., Храмцьовської Н., Тукалу С., Романова Д., 

Ільїної Т. та ін. Разом із тим потребують дослідження особливості практики переходу 

на електронне документування українських підприємств, організації створення, 

використання та збереження електронних документів, визначення основних проблем та 

перспектив розвитку електронного документування. 

Метою статті є розкриття  особливостей  електронного документообігу порівняно  

з  паперовим, визначення основних напрямів подальшого розвитку електронного 

документування. 

Незважаючи на всі розмови про «безпаперові технології», підприємства 

переходять від традиційного паперового документообігу до змішаного, а не до 

електронного. Тобто на багатьох підприємствах поряд існують паперовий та 

електронний документи. Прояви змішаного документообігу можна спостерігати 

повсюдно: створення більшості офісних документів в комп'ютерах, електронна 

реєстрація документів у системах електронного документообігу (СЕД) дозволяє 

використовувати їх як засіб управління як електронними, так і паперовими 

документами; використання штрих-кодів дозволяє вести реєстрацію та облік паперових 

документів і справ в електронному вигляді; ведення різних державних реєстрів (в тому 

числі постійного строку зберігання) здійснюється одночасно на електронних і 

паперових носіях; ведення справ, що містять як електронні, так і паперові документи 

[2]. 

Якщо розглядати історію російського і вітчизняного документообігу й 

діловодства, то за останні більш ніж 100 років в Росії склалася певна методика роботи з 

документами. У радянський час вона отримала подальший розвиток і була закріплена в 

державних стандартах, інструкціях і настановах з діловодства, що були успадковані і в 

пострадянський період. Аналогічний поточний стан документообігу і діловодства має 

місце і в Україні. Технологія діловодства припускає ведення реєстраційно-

контрольних, звітних форм і журналів. Для забезпечення єдиного порядку обробки 

документів передбачається створення спеціалізованих служб: управлінь справами, 

секретаріатів, канцелярій.Традиційна українська технологія процесів діловодства має 

такі особливості: 

–  чітко визначений вертикальний характер руху документів (керівник – 

виконавець – керівник) у середині підприємства;  

–  відслідковування всього комплексу робіт з документами в реєстраційних 
журналах або в машинописних картотеках, куди заносяться всі відомості про документ, 

їхнє переміщення, резолюції, контроль термінів виконання тощо; 

–  ведення реєстраційно-контрольних і звітних форм і журналів;  
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–  технологія діловодства відображена в державних стандартах, інструкціях та 
настановах з діловодства.  

Якщо багатовіковий досвід роботи з паперовими документами дозволяє говорити 

про те, що практично всі основні проблеми тут вирішені, то відносно електронних 

документів можна лише констатувати, що накопичено двадцятирічний досвід роботи з 

ними, зрозуміло основні проблеми і є певний досвід їх вирішення. 

Електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукупність процесів 

створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, 

використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням 

перевірки цілісності й у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких 

документів [3]. 

На відміну від документів на паперових носіях зі своїми жорсткими рамками, 

статичною формою й обмеженими можливостями, перехід до динамічних цифрових 

електронних документів забезпечує особливі переваги. Електронні документи легко 

створювати, редагувати, розмножувати, розповсюджувати та пересилати; стало 

набагато легше шукати необхідну інформацію, а вже контекстний пошук дає 

можливості, про які при веденні паперового діловодства можна було лише мріяти; 

простіше і з меншими зусиллями вирішуються питання резервування інформації та 

документів; в державному управлінні електронні документи, при грамотному їх 

використанні, дозволяють прискорити прийняття рішень і підвищити їх якість. 

Головне призначення систем електронного документообігу (СЕД) – це організація 

збереження електронних документів, а також роботи з ними (зокрема, їхнього пошуку 

як за атрибутами, так і за змістом). У СЕД повинні автоматично відслідковуватися 

зміни в документах, терміни виконання документів, рух документів, а також 

контролюватися всі їхні версії і підверсії. Комплексна СЕД повинна охоплювати весь 

цикл діловодства підприємства (від постановки завдання на створення документа до 

його списання в архів), забезпечувати централізоване збереження документів у будь-

яких форматах, у тому числі, складних композиційних документах. СЕД повинні 

поєднувати розрізнені потоки документів територіально віддалених підприємств у 

єдину систему, а також забезпечувати гнучке керування документами як за допомогою 

жорсткого визначення маршрутів руху, так і шляхом вільної маршрутизації документів. 

У системах електронного документообігу має бути реалізоване тверде розмежування 

доступу користувачів до різних документів залежно від їхньої компетенції, займаної 

посади і призначених їм повноважень. Крім того, СЕД повинна налаштовуватися на 

існуючу організаційно-штатну структуру і систему діловодства підприємства, а також 

інтегруватися з існуючими корпоративними системами. 

Узагальнюючи вищевикладене можна зазначити, що впровадження системи 

електронного документообігу дозволяє вирішити низку проблем традиційного 

документування, а саме: спростить роботу з документами, підвищить її ефективність; 

підвищить продуктивність праці співробітників за рахунок скорочення часу створення, 

обробки та пошуку документів; підвищить оперативність доступу до інформації; 

дозволить розмежувати права доступу співробітників до інформації. 

Розглянемо прямий і непрямий ефект від впровадження автоматизованої системи 

діловодства та документообігу. До прямого ефекту, що піддається кількісним 

підрахунками, відносяться [4]: 

–  економія коштів (завдяки використанню більш дешевої технології обробки 
документів в електронній формі): на витратні матеріали (папір); на обладнання 

(копіювально-розмножувальну техніку та ін.); на доставку інформації в паперовому 

вигляді; на зберігання паперових документів (у т.ч. фізичне звільнення місця). 
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–  економія робочого часу співробітників: на ручну обробку даних і виконання 
обслуговуючих функцій (передача, копіювання і пр.); на проходження документів; на 

пошук потрібних документів; на повторне використання документів. 

Розглянемо питання впливу організації документообігу на невиробничі витрати 

робочого часу (табл.1). 
Таблиця 1 

Вплив паперового та електронного документообігу на невиробничі витрати робочого часу  

Робота з паперовими документами Робота з електронними документами 

Час реєстрації паперового документа складає 

приблизно 3 мін 

Час реєстрації скорочується до 1 мін за рахунок 

автоматичного заповнення деяких полів реєстраційної 

картки, за рахунок можливості вибору інформації зі 

списку заздалегідь сформованих даних, довідників 

Близько 15% всіх документів безповоротно 

втрачаються 

Зростання продуктивності праці співробітників 

складає 25-50% 

До 30% робочого часу співробітників 

витрачається на пошуки необхідних матеріалів 

Час обробки одного документа зменшується більш ніж 

на 75% 

Для кожного документа створюється в 

середньому 19 копій 

 

Час створення нового документа скорочується на 20-

30% (завдяки швидкості пошуку і наявності 

прототипів) 

На підготовку звітів може бути витрачено 30-

40% робочого часу співробітників 

Займає не більш однієї хвилини 

 

Серед переваг електронного документообігу та переходу до повномасштабного 

застосування електронних документів в управлінні можна виділити такі (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Порівняльна характеристика роботи з паперовими та електронними документами 

Робота з паперовими документами Робота з електронними документами 

Ручний прийом документів, що надійшли по 

електронних каналах (факс, телеграф, електронна 

пошта) 

Прийом документів, що надійшли по 

електронних каналах 

 

Ручне переміщення проекту документа в процесі 

погодження та затвердження 

 

Пересилання проекту між посадовими особами 

за заздалегідь заданому маршруту по 

електронній пошті, або по комп'ютерній мережі 

Розмноження документів і карток, транспортування і 

передача їх виконавцям 

 

Розсилка необхідного числа електронних версій 

документів по електронній пошті, або по 

комп'ютерній мережі 

Ручна реєстрація факту передачі документів і 

резолюцій посадовій особі, яка часто не виконується 

через недбалість співробітників 

Реєстрація фактів пересилання і отримання 

документів і резолюцій по електронній пошті, 

або по комп'ютерній мережі 

Ручний пошук документів та збір відомостей про їх 

виконання в розрізнених картотеках різних 

підрозділів 

Пошук документів в електронному архіві 

 

Для збереження паперових документів потрібні 

значні площі, що вимагає постійно зростаючих 

витрат на оренду або придбання приміщень, їх 

обладнання та на збільшення чисельності персоналу, 

що обслуговує ці сховища 

Матеріальні витрати залишаються, але не такі 

суттєві 

 

До непрямого ефекту, що не піддається кількісним підрахунками, відносяться: 

–  прискорення проходження документів і надання послуг, що пов'язано зі 
своєчасністю і оперативністю прийняття рішень у випадках, коли ситуація залежить від 

інформації, що міститься в документі. Значно прискорюються процеси колективної 

роботи з документами (погодження та затвердження тощо). 

–  оптимізація бізнес-процесів, пов'язаних з документообігом, підвищення їх 
прозорості і поліпшення контролю за всіма інформаційними потоками і процесами на 
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підприємстві. Сучасні технології дозволяють централізовано відстежувати хід всього 

процесу роботи з документами, здійснювати контроль виконавської дисципліни, 

систематизувати і аналізувати результати контролю і тим самим виявляти проблеми та 

вживати заходи для вдосконалення системи управління. 

–  підвищення якості роботи з інформацією, можливість виконання нових типів 
або способів виконання робіт. З впровадженням системи електронного документообігу 

користувачам стає доступною більш широка область застосування інформації 

документів, зростає затребуваність даних, що впливають на прийняття рішень, що, у 

свою чергу, призводить до поліпшення роботи організації. 

–  формування єдиного інформаційного простору в масштабах розподілених 
підприємств. Сучасна система документообігу дозволяє вирішити проблему 

географічної віддаленості людей (наприклад, співробітників філій або дочірніх 

організацій) і забезпечувати можливість їх спільної роботи в рамках єдиної 

інфраструктури. 

–  розвиток корпоративної культури, стимульований застосуванням сучасних 
технологій для колективної роботи співробітників і наданих ними інформаційних і 

комунікаційних можливостей (віддалене взаємодія, підтримка діяльності робочих груп 

та ін.). 

Однак у електронних документів, як і у будь-якої технології, є свої недоліки, які 

доводиться приймати до уваги [2]: 

–  швидке моральне старіння технологій, що змушує підприємства постійно 
вдосконалювати використовувані методи роботи, регулярно переміщати документи та 

інформацію з одних систем в інші, проводити їх міграцію із застарілих носіїв і 

форматів на нові; 

–  короткий термін служби носіїв інформації та їх різноманіття, що призводить до 
досить частого їх оновлення, що вимагає від підприємства постійного контролю за 

збереженням інформації; 

–  невирішені юридичні проблеми, і, перш за все, питання про законодавче 
визнання юридичної сили реально використовуваних електронних документів; 

–  складність не тільки забезпечення збереження, а й знищення електронних 
документів в порівнянні з паперовими документами; 

–  необхідність використання висококваліфікованого персоналу, чия зарплата 
автоматично збільшує витрати на управління документами та інформацією. 

Крім того, абсолютно відмовитися від паперу та інших аналогових носіїв 

інформації зараз неможливо з цілого ряду причин: 

–  насамперед, це існуючі вимоги законодавства і нормативних актів до 

оформлення низки документів на папері. Це в першу чергу відноситься до найбільш 

значущих в діловій діяльності документів, таким як статутні документи, документи на 

власність, ліцензії тощо; 

–  багатьом керівникам і фахівцям при прийнятті відповідальних рішень зручніше 
працювати з папером; 

–  не менш важливим є те, що за кілька століть склалася налагоджена технологія 
створення, обробки, довготривалого зберігання і знищення документів на паперових 

носіях, існує як повноцінна законодавчо-нормативна база, так і методичні розробки та 

рекомендації, які можна використовувати в практичній роботі; 

–  для роботи з папером і мікроплівкою не потрібно ніяких спеціальних технічних 
засобів, що робить ці види носіїв переважними для зберігання дублікатів або копій тих 

документів, які можуть терміново знадобитися у разі різного роду надзвичайних подій і 

катастроф, коли електронні документи можуть виявитися недоступними. 
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Однією з проблем змішаного документообігу є необхідність відповіді на питання: 

«Як зберігати інформацію в змішаному діловодстві?». При веденні змішаного 

документообігу виникає проблема забезпечення повноти справ, адже досить часто одні 

документи створюються на паперових носіях, а інші існують тільки в електронному 

вигляді. І тільки разом вони утворюють повний комплект документів – гібридну 

справу. 

Ряд фахівців дотримуються думки, що для зручності роботи хоча б один з 

комплектів документів (паперовий або електронний) повинен бути повним, за рахунок 

доповнення його копіями або дублікатами. Можливі два рішення, кожне з яких є досить 

трудомістким: сканувати паперові документи або роздруковувати електронні 

документи. 

Існують помітні відмінності і в методах управління інформацією, збереженою на 

різних носіях, що також доводиться враховувати в змішаному документообігу. В даний 

час загальновизнаним є принцип, згідно з яким, терміни зберігання не залежать від 

виду носія, а визначаються виходячи зі змісту та цінності зафіксованої в документі 

інформації. У той же час все частіше можна зіткнутися з ситуаціями, коли терміни 

зберігання електронних документів починають відрізнятися від термінів зберігання 

відповідних паперових аналогів. Це пов'язано з тим, що масив електронних документів 

може мати більшу цінність, ніж окремі документи. 

Аналіз сучасної законодавчо-нормативної бази управління документами показує, 

що спостерігається посилення вимог не тільки до наявності внутрішніх нормативних 

документів, але і до їх суворого виконання підприємством. За допомогою внутрішніх 

нормативних документів на підприємствах створюється нормативна база для 

електронного та змішаного документообігу, і це дає можливість мінімізувати ризики 

використання електронних документів в «сірій» зоні, там, де порядок роботи з 

документами слабо регулюється законодавством та нормативними правовими актами. 

Основні складнощі при розробці внутрішньої нормативної бази змішаного 

документообігу виникають з таких причин: 

–  в Україні поки не встановлений порядок визнання юридичної сили електронних 
документів державними органами і судами, який би повною мірою відповідав потребам 

ділової діяльності та державного управління, а також сформованій практиці 

застосування електронних документів та інформації; 

–  практично повністю відсутні українські методики і стандарти експертизи 
цінності електронних документів, передачі їх на архівне зберігання, знищення 

електронних документів, роботи з конфіденційними і секретними електронними 

документами; 

–  певною мірою, звичайно, може виручити зарубіжний досвід, але найчастіше 
вітчизняні фахівці в галузі управління документами просто не можуть до нього 

«добратися» через слабке володіння іноземними мовами і відсутності перекладів. 

Для успішної роботи в умовах змішаного документообігу особливо важливим 

завданням стає підготовка персоналу. Саме особливості персоналу підприємства, його 

кваліфікація, загальний настрій на освоєння нового, розуміння необхідності змін є 

наріжним каменем для успішного впровадження сучасних технологій в управління 

документами. 

Навчання і підвищення кваліфікації всього персоналу в галузі управління 

документами дозволяє значно знизити ризики при використанні в роботі електронних 

документів, підвищити ефективність праці співробітників і в більш короткі терміни 

впровадити електронний документообіг. Грамотна організація цієї роботи з навчання 

лежить, перш за все, на службі персоналу підприємства. 
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Таким чином, перший етап переходу до змішаного документообігу, українськими 

підприємствами вже пройдено. Більшість з них знаходяться на другому етапі  

електронні системи використовуються для реєстрації, обліку та контролю виконання 

документів. Для прискорення роботи активно використовуються електронні копії 

документів. 

На наступному етапі  справжні електронні документи поступово почнуть 

витісняти паперові. Перш за все, це торкнеться масових внутрішніх документів 

підприємства, таких як службові та доповідні записки. На цьому етапі важливо 

грамотно відрегулювати роботу в змішаному документообігу у внутрішніх 

нормативних документах  зокрема, такі питання, як використання ЕЦП у 

документообігу підприємства. 

З одного боку, необхідно подолати боязнь співробітників перед впровадженням 

нових технологій, з іншого  треба усвідомлювати, що у кожної технології є свої слабкі 

місця. До теперішнього часу не вирішені до кінця як питання законодавчого та 

нормативного регулювання використання електронних документів, так і питання 

довготривалого зберігання електронних документів, особливо підписаних ЕЦП. 

Багаторічний досвід показує, що технічні проблеми переходу до змішаного 

документообігу, як правило, досить успішно вирішуються. Найбільші складності 

викликає рішення організаційних проблем, які тісно пов'язані з «людським фактором». 

Для успішного просування вперед до електронного документообігу дуже важливо 

правильно організувати підбір кадрів, виховання та навчання персоналу організації. 
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УДК 004.89 

ТЕХНОЛОГИЯ WEB MINING В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ 
 

С. С. Крамаренко, М. М. Загурська 

 

Резюме. В данной работе рассмотрены причины освоения сети Интернет террористическими 

группировками, проанализированы методы спецслужб по противостоянию терроризму, рассмотрены 

важнейшие программы США в борьбе с терроризмом, проанализированы технологии применения 

разных направлений Web Mining, также определены тенденции развития программных продуктов 

спецслужб с использованием Web Mining. 

Ключевые слова: Web Mining, Web Usage Mining, сетевые структуры, террористические группировки. 

 

Влияние информационной революции в обществе сложно переоценить. 

Информационные технологии получили распространение в большинстве областей 
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деятельности человека. Направленные на повышение эффективности различных 

процессов, средства Internet стали также инструментом в преступной деятельности 

террористических группировок. Новые преступники, особенно террористы Аль-Каиды, 

используют в своей деятельности технологии Web 2.0, поэтому противостояние им все 

сильнее затрудняется. 

Террористические атаки 11 сентября 2001 года привели к усилению деятельности по 

обеспечению национальной безопасности не только США, но и ряда других стран, 

стремящихся истребить проявления терроризма. 

Новые террористы организованы в небольшие, но широко распространенные группы, 

которые координируют свою деятельность посредством сети Internet в онлайн режиме. 

Аль-Каида и другие группировки находят потенциальных участников в сети и 

инструктируют их, разрабатывают стратегии и координируют деятельность в режиме 

реального времени. Этот феномен получил в американской литературе название 

«NetWar» – «Сетевая война». 

«Сетевая война» – форма правового конфликта, характеризующаяся использованием 

сети Internet и социальных сетей [1, 2]. Сетевые войны обычно связаны с 

негосударственными военизированными структурами, такими как террористические 

организации. Подобные структуры обладают потенциалом неограниченного роста и 

гибкостью; в их деятельности применяется комплексный подход и технологические 

инновации. 

Предотвращение террористических атак стало приоритетным направлением в 

деятельности ряда ведущих стран мира, таких как США, Великобритания, Австралия и 

др. Для совместного решения проблем эти страны сотрудничают в рамках программы 

«Эшелон».  

Основная идея антитеррористических программ сводится к мониторингу и 

предотвращению акций, и именно технология Web Mining стала ключевым 

инструментом в обеспечении деятельности таких программ национальной разведки. 

Технология позволяет в сети Интернет посредством интеллектуального анализа 

информации выявлять ранее неизвестные закономерности и делать прогнозы. 

Цель данной статьи заключается в исследовании применения и выявлении основных 

направлений развития технологии Web Mining в программных продуктах, 

используемых во внешней разведке для предотвращения террористических атак.  

Теме Web Mining и Text Mining во внешней разведке посвящены труды таких авторов 

как Alessandro Zanzi, Elovici Y., Shapira B., Last M., Kandell A., Zaafrany O. В их работах 

освещаются ключевые особенности террористической деятельности в Web, а также 

технологии, применяемые для мониторинга деятельности группировок. В то же время в 

данных исследованиях недостаточно полно рассмотрены тенденции и перспективы 

развития программных продуктов для внешней разведки с применением технологии 

Web Mining. 

Главной особенностью Web Mining является возможность выявления разнородной 

информации и отслеживание активности в сети Internet. В антитеррористических 

программных продуктах применяются технологии Web Content Mining и Web Usage 

Mining. Они направлены на машинный анализ текста и выявление в нем скрытых 

взаимосвязей по семантическому, лексическому и статистическому признакам, 

позволяют извлекать веб-контент, анализировать его, выявлять закономерности и 

отклонения от общих тенденций; а также обнаруживать передвижения пользователей 

по страницам Internet, исследовать закономерности передвижения [2, 3]. 

В контексте национальной безопасности Web Mining является средством выявления 

потенциальных террористов с помощью автоматического анализа содержимого 

богатых онлайн-банков данных, подозрительных веб-сайтов, блогов, электронной 
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почты и чатов, новостных статей, а также других цифровых связей между людьми и 

организациями. 

Технология Web Mining стала ключевой в антитеррористических программных 

продуктах по ряду причин: 

 отслеживание текущей активности граждан позволяет прогнозировать будущие 
действия и передвижения по ресурсам Internet и выявлять потенциальных 

террористов;  

 Web Mining позволяет анализировать тексты на всех известных языках, а также 

позволяет интерпретировать полученные выводы на удобный пользователю 

системы язык; 

 Web Mining анализирует большие объемы текстовой и аналитический 

информации; 

 анализу подвергаются самые последние сообщения, что позволяет оперативно 
реагировать на полученные сигналы; 

 система позволяет анализировать не только закономерности, но и отклонения, 
что способствует наиболее точным выводам. 

Без использования средств Web Mining сложность для разведки вызывает 

отслеживание всех террористических сайтов и предотвращение общения между 

участниками, поскольку сообщения от Аль-Каиды распространяются на более чем 

4 500 сайтов по всему миру. Исходя из этого, спецслужбам целесообразно отслеживать 

активность на подобных сайтах, просматривать и анализировать сообщения. 

Инструменты Web Mining в результате мониторинга текстовой информации от 

террористов выявляют беспрецедентные тенденции, информацию об идеологии, 

мотивации и др. Расшифровка террористических сообщений позволяет понять не 

только планы, но и узнать базовые методики, навыки участников.  

Для ряда стран антитеррористическая деятельность является одной из приоритетных, 

поэтому происходит активная разработка программных продуктов, отслеживающих 

террористическую активность. Главными программными продуктам внешней разведки 

США являются «TDS» и «Эшелон». Применение в них технологии Web Mining 

свидетельствует об ее эффективности и актуальности.  

Система «TDS» – Terrorist Detection System (Система Обнаружения Террористов), 

направлена на анализ террористических активностей, для выполнения задач 

используются технологии Web Usage Mining и Web Content Mining. Система 

функционирует в двух режимах: режиме обучения и режиме обнаружения. 

Система «TDS» работает по следующему принципу: на этапе обучения происходит 

выявление характеристик, присущих «нормальным», безопасным группам 

пользователей, определение их типичного поведения путем анализа действий и 

передаваемого контента в Web. В режиме обнаружения террористических активностей 

система производит мониторинг трафика и передаваемой информации в сети Internet, 

отслеживает перемещения пользователей, анализирует сообщения и другую текстовую 

информацию, сопоставляет полученные сведения с поведением и текстами, присущими 

безопасным группам. При несоответствии полученных данных «норме» система выдает 

соответствующее сообщение [3, 4]. 

Другая глобальная система радиоэлектронной разведки сети и анализа сигналов Совета 

Национальной безопасности США – «Эшелон». Это система глобального электронного 

шпионажа, в которой участвуют США, Великобритания, Германия, Норвегия, Япония, 

Корея, Новая Зеландия, Канада, Турция и другие страны – участницы НАТО. 
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«Эшелон» способен перехватывать телефонные переговоры, электронные письма и 

другие информационные потоки путем подключения к каналам связи, таким, как 

спутниковая связь, оптоволоконные соединения и др. [3, 5]. 

Технология Web Content Mining используется системой «Эшелон» для обнаружения 

террористических заговоров, планов наркоторговцев, политической и дипломатической 

разведки.  

В результате анализа принципов работы программ «Эшелон», «TDS» и определения 

роли Web Mining в данных программных продуктах, можно выявить тенденции 

использования технологии Web Mining в антитеррористических системах: 

 использование компьютерных алгоритмов для прогнозирования активности 
террористических группировок; 

 сбор и анализ информации о сомнительных личностях, проявляющих 

необычную активность или входящих в список потенциальных террористов; 

 обнаружение авторов анонимных сообщений, распоряжений и документов; 

 отслеживание финансовой активности существующих группировок; 

 прогнозирование будущих террористических атак; 

 предотвращение распространения наиболее  

 прослушивание телефонных линий [4, 5]; 

 отслеживание физического местонахождения террористов как из данных, 
передаваемых техническими средствами (IP-адрес), так и из текстов 

сообщений;   

 использование криптографических информационных систем для дешифровки 
сообщений;  

 усиление мер по обеспечению секретности использования данных технологий 
в программах разведки 

Новые террористические сетевые группировки образуются каждую неделю, а новые 

террористы появляются каждый день. Их имена, часто написанные на других языках, 

трудно проверить, проверке поддаются только те, которые уже находятся в базах 

данных систем разведки. Именно технология Web Mining позволяет обнаружить их 

имена, а также их связи с другими группами или людьми. Система обнаружения 

террористов является примером успешной комбинации инструментов Web Mining и 

техник машинного обучения на пути противодействия террористическим атакам и 

сетевым войнам [4, с.8-12]. 

В ходе данной работы были исследованы принципы работы таких аналитических 

антитеррористических систем как «Эшелон» и «TDS», определено место технологии 

Web Mining в них. Выявлено, что технология Web Mining является ключевой, 

поскольку решает большинство задач, поставленных перед системами обнаружения 

террористов. В работе выявлены основные тенденции развития систем внешней 

разведки с применением технологи Web Mining. Можно сказать, что использование 

террористами сети Internet не только не улучшило деятельность, но сделало их более 

уязвимыми из-за использования спецслужбами интеллектуальных технологий, 

позволяющих контролировать деятельность сетевых группировок и предотвращать 

террористические акции. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 
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Резюме. В статье охарактеризованы возможности бизнес-аналитики как составной части процесса 

реинжиниринга, определены ключевые бизнес-процессы ООО «Донбасс Арена», приведено программное 

обеспечение ИС для выполнения бизнес-процессов, разработаны рекомендации по совершенствованию 

бизнес-процессов. 

Ключевые слова: реинжиниринг, стратегическая карта, бизнес-процесс, бизнес-аналитика, 

программное обеспечение. 

 

Современным предприятиям в условиях постоянных внешних перемен и 

возрастающей неопределенности, требуется вносить изменения в структуру и 

принципы работы, внедрять информационные системы (ИС) и технологии (ИТ), т.к. 

данный фактор является ключевым при обеспечении стабильной работы субъекта 

хозяйствования. Этим обуславливается необходимость использования реинжиниринга 

как способа обеспечения конкурентоспособности организации путем реализации 

процессного подхода (определение текущих бизнес-процессов субъекта и замена их на 

более эффективные) и внедрения информационных систем управления [1]. 

Инструменты бизнес-аналитики рассматриваются как составная часть процесса 

реинжиниринга. Они позволяют с помощью специализированного программного 

обеспечения (ПО) выполнять анализ больших объемов данных и формировать отчеты, 

выводы и прогнозы, тем самым способствовать повышению эффективности работы 

организации.  

Теорию и практику бизнес-анализа рассматривали такие ученые, как Паклин Н., 

Орешков В. [3], Барсегян А. [4], Кацко И., Косоруков О. [5]. Основоположниками 

реинжининга являются Хаммер М. и Чампи Дж., которые  в своей работе  определяют 

реинжиниринг как "фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов компаний для достижения коренных улучшений 

в основных показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги и темпы". [2] 

Объект исследования: ООО «Донбасс Арена» 

«Донбасс Арена» — первый в Украине и Восточной Европе стадион категории 

«Элит», спроектированный и построенный в соответствии со стандартами УЕФА. 

Общее число сотрудников ООО «Донбасс Арена» по полной занятости – 436 чел., 

по частичной занятости (только в матчевые дни) – около 2000 чел. 

Цель статьи –исследование основных бизнес-процессов организации с 

использованием инструментов бизнес-аналитики. 

Проведенный сбор и анализ информации о деятельности ООО «Донбасс Арена» 

позволил сформировать стратегическую карту организации, представленную на рис.1. 

Возможности бизнес-аналитики по основной деятельности организации 

представлены на рис.2. Конкретные пакеты прикладных программ (ПП) по этому 

направлению предлагают различный набор возможностей. Наиболее функциональными 
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являются пакеты ПП компании IBM, Microsoft, Oracle; аналитику в web- сегменте 

выполняют с помощью Google Analytics и системы аналитики сайтов компании 

«Яндекс».  

 

 
Рис. 1 Стратегическая карта ООО «Донбасс Арена» 

 

 
Рис. 2 Возможности бизнес-аналитики 

 

Для проведения анализа были выбраны следующие бизнес-процессы ООО 

«Донбасс Арена»: 

1. Подбор персонала; 
2. Организация экскурсий; 
3. Консультирование организаций (стадионов). 
Для каждого из данных процессов была разработана регламентирующая блок-

схема, согласно которой происходит выполнение бизнес-процесса (рис.3). 

 

Risk Managment  

•Управление рисками 

•Анализ рисков (risk analytics) 

Performance management 

•Прогнозирование и моделирование деятельности организации 

•Определение адаптивной стратегии управления  на основе  аналитической 
отчетности 

Оperative management 

•Ведение базы контрагентов в едином хранилище данных, поддержка 
лояльности клиентов 

•Анализ затрат времени на выполнение функций и задач 
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Рис. 3 Бизнес-процесс «Подбор персонала» 

 

 

В ходе исследования, бизнес-процессы были изменены и оптимизированы 

следующим образом:  

1. В бизнес-процессе «Подбор персонала» начальник структурного 

подразделения отправляет заявку менеджеру отдела персонала, а не начальнику отдела 

персонала, что ускоряет процесс подбора новых кадров и заполнения вакантных мест. 

Объявление размещается как в газетах, так и в Интернете на соответствующих сайтах 

(рис.4.)    
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                       результаты конкурса 
Рис. 4 Оптимизированный бизнес-процесс «Подбор персонала» 
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2. В бизнес-процессе «Организация экскурсий», который на данный момент 

имеет следующую последовательность: 

2.1 Менеджер отдела «Музей и туры» составляет рекламную программу музея, 

которую передает специалисту-маркетологу. В свою очередь маркетолог 

связывается с организациями-партерами и др. фирмами для реализации 

программы. 

2.2. Менеджер отдела «Музей и туры» связывается с потенциальными 

посетителями музея и предлагает им организовать экскурсию. 

2.3 В случае согласия и формирования группы, менеджер отдела «Музей и туры» 

бронирует день и время проведения экскурсии для определенного количества 

человек. 

2.4 Менеджер отдела «Музей и туры» формирует квитанцию на групповое 

посещение, где учтена стоимость и скидки. 

2.5 Он сообщает группе дату и время экскурсии. 
2.6 Группа выбирает способ оплаты: банковской картой или наличными деньгами  

в день посещения музея. 

2.7 Группа приезжает в Музей в указанный день и время, а также посещает 

экскурсию. 

2.8 Менеджер отдела «Музей и туры» составляет отчет для начальника отдела о 

количестве посетителей музея. 

Рекомендуется сократить: специалиста-маркетолога, так как предполагается, что 

начальник отдела «Музей и туры» имеет полномочия самостоятельно связываться с 

подрядчиком; администратора музея: менеджер отдела «Музей и туры» связывается с 

экскурсоводом сам; документ – список группы необходимо удалить из бизнес-

процесса, т.к. клиент устно сообщает менеджеру требуемое количество человек. 

Усовершенствованный бизнес-процесс представлен на рис.5.  

 

 

 

  

 

 Кассир музея 
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                           Начальник отдела «Музей и туры»  Рекламная программа музея                                          
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Рис. 5 Бизнес-процесс. Организация экскурсий. 

3. В бизнес-процессе »Консультирование организаций (стадионов)» по 

проблеме выделены такие этапы: 

и 

и 

 

у 

и 

 

 
и 
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3.1 Руководство стадиона обращается в службу DA Advisory (DA- Donbass Arena, 

Advisory –консультативный) с просьбой о проведении консультации. 

3.2 Руководство стадиона может воспользоваться услугами call-centrе для 

решения интересующих вопросов или он-лайн консультацией. 

3.3 DA Advisory согласовывает дату,место и время консультации, вопросы, 
интересующие руководство стадиона-заказчика. 

3.4 DA Advisory осуществляет формулирование бизнес-концепции будущего 

стадиона; 

3.5 DA Advisory осуществляет проектирование стадиона с учетом всех 

требований в области расположения, логистических потоков, экологии, 

функциональности и безопасности; 

3.6 DA Advisory осуществляет построение эффективной и рациональной системы 
управления стадионом; 

3.7 DA Advisory обеспечивает набор, обучение и аттестацию персонала стадиона; 
3.8 DA Advisory разрабатывает бизнес-модель эксплуатации стадиона с учетом 

как основных услуг, так и на дополнительных сервисов. 

Рекомендуется сократить: специалиста call-центра за счет перепрограммирования 

и совершенствования функционального блока «Он-лайн -система консультирования»; 

специалисты других отделов стадиона не будут задействованы в данном бизнес-

процессе, т.к. предполагается, что служба DA Advisory сможет в полной мере 

предоставить консультации самостоятельно. Cхема бизнес-процесса представлена на 

рис.6. 

 

  

 

                  служба  

                                                                                    DA Advisory                                              

персонал нового 

    Руководство др.             стадиона 

     Стадиона                                     

  

                договор 

   

             он-лайн система консультирования 
 

Рис. 6 Бизнес-процесс. Консультирование организаций 

 

Исследования показали, что для выполнения описанных бизнес-процессов 

необходимо следующее ПО: 

1. ПП Microsoft Office: для составления документов, обмена сообщениями (MS 

Outlook, Lync); 

2. Microsoft Dynamic CRM: для ведения базы данных по кандидатам на вакансии, 

для составления текущей отчетности; 

3. Пакет программ 1С: Бухгалтерия, Торговля: продажа атрибутики; 
4. Специализированное ПО «Ticket Soft»: организация продажи билетов. 

Производители ПО были выбраны в ходе анализа рынка ПП Украины и Европы, с 

учетом опыта ведущих стадионов мира («Amsterdam Arena», Голландия). Основными 

инструментами бизнес-процессов являются ПП компании Microsoft, которые имеют 

достаточно высокую стоимость лицензии, но в то же время – высокое качество. 

 

и 

и 
и 
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Бухгалтерию стадиона необходимо автоматизировать с помощью программы 

«1С:Бухгалтерия», структура и возможности которой соответствуют динамичному 

законодательству Украины и специфике деятельности организации. 

Специализированное ПО «Ticket Soft» является лучшим и наиболее надежным в своём 

сегменте (продажа билетов). С помощью этого ПО автоматизирован процесс продажи 

билетов на таких стадионах, как  ФК «Локомотив» (Москва), ПБК «ЦСКА» (Москва), 

ФК «Металлист» (Харьков) и др. 

Исходя из проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Обзор литературных источников показал, что реинжиниринг является 

актуальным и востребованным средством управления организацией в 

современной конкурентной среде. 

2. Инструменты бизнес-аналитики способствуют быстрому получению и 

обработке больших объемов текущей информации, как внешней, так и 

внутренней, и оформлению их в виде отчетов, которые используются 

руководством организации при принятии решений. 

3. Анализ бизнес-процессов позволяет путем моделирования деятельности 

организации определить основные проблемы, «узкие места» и оптимизировать 

их с учетом новых требований. 

4. В результате исследования бизнес-процессов ООО «Донбасс Арена» 

предложен вариант проведения реинжиниринга основных процессов с 

помощью специальных ПП, внедрение которых будет способствовать 

повышению эффективности деятельности организации.  

 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Корпорация IBM. [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.ibm.com/smarterplanet/ru/business_analytics/article/it_business_intelligence.html 

2. Хаммер, Майкл. Реинжениринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, 

Д. Чампи. – СПб. : Изд-во С.–Петерб. ун-та, 1997. – 330 с. 

3. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям(+CD)/ Н.Б. Паклин, В.И. 

Орешков; СПб.: Питер , 2013. – 706 с. 

4. Барсегян А. Анализ данных и процессов.,/А. Барсегян, М.Куприянов. и др.; СПб.: БХВ-

Петербург, 2009. – 384 с. 

5. Косоруков О. А. Методы количественного анализа в бизнесе : Учебник / О. А. Косоруков ; Ин-

т экономики и финансов "Синергетика". – М. : ИНФРА–М, 2005. – 367 с. 

6. Корпорация Microsoft. [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/sharepoint-help/HA102772214.aspx 

 

УДК 004.896  

THE ROAD FOR TRANSPORTATION IMPROVEMENT OF DONETSK 
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Summary. In the research the situation in the transport sector of Donetsk was described within the 

Concept of development urban passenger transport in Donetsk for 2007-2020. The result of the research put into 

the general roadmap for development framework of transport system in Donetsk that based on introduction of 

Intelligent Transport System that includes a range of innovative information technologies for urban smart 

transportation environment. 

Keywords: transport, transportation policy, Intelligent Transport Systems, information technologies, 

roadmap for development. 

 

Introduction 

Today, road transport is the victim of its own success and faces considerable challenges. 

Over the next 10 to 15 years, the transport system must support economic growth, a bigger 

http://www.ibm.com/smarterplanet/ru/ru/business_analytics/article/it_business_intelligence.html
http://office.microsoft.com/ru-ru/sharepoint-help/HA102772214.aspx
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population, higher expectations and more diverse lifestyles. Donetsk is car-centric society that 

is beginning to be reformed from the perspective of traffic congestions and environmental 

problems. Furthermore, the future maintenance of deteriorating infrastructures is starting to 

become a major issue.  

The topic about transport efficiency of Donetsk discussed in a number of documents 

such as: the Concept of development urban passenger transport in Donetsk for 2007-2020, the 

report of Donetsk mayor before the community, research works of Zaporozhchenko E., 

Yakovenko K., Englezou I. and the several articles in municipal newspapers. The analysis of 

these documents has revealed the lack of information about the use of information 

technologies and their effect on improvement and optimization transport system of Donetsk.   

So the main goal for this research is to make up a roadmap for developing the transport 

system of Donetsk that will be based on ubiquitous implementation of the advantages of 

information technologies and systems.  

Consequently the tasks are: 

1. To identify the key challenges of transport infrastructure in Donetsk; 

2. To point out the main goals of changes and improvements; 

3. To offer complete solutions that will use information technologies and systems. 

 

The main part 

Daily on the routes of Donetsk 1174 motor vehicles move, including 132 large buses, 

647 buses and 395 medium-capacity minibuses, 75 trolley buses (of 265) and 150 trams (of 

182). They go on predefined route scheme and are coordinated by the 14 control services [1]. 

Since 2010 in Donetsk the transport reform has been introduced. It includes the following 

steps: 

1. The replacement large vans to high capacity buses for urban public routes; 

2. The change duplicate routes and added new transport schemes; 

3. The implementation of satellite navigation system to monitor transport on the line 

(GPS) in 2010-2013, in order to control and regulate the movement of urban passenger 

transport. To date, this system has been installed in 152 buses and 46 communal transports of 

“Donelektroavtotrans”. 

Despite the active policy in urban transportation as described above the next problems 

are still relevant [2]. 

1) Congestion problem is caused by dense concentrations of the population and a lack 

of infrastructure maintenance, and is defined as the state whereby the total number of travelers 

to a certain final destination and the vehicles carrying them exceed the transportation 

capabilities of a city. The research of Harvard Center for Risk Analysis and Harvard School 

of Public on the topic “The public health costs of Traffic congestion” [3], that include 

information about 83 cities in the USA, shows traffic congestion-related PM2.5, NOx and 

SO2 emissions caused approximately 4,000 premature deaths in the year 2000, with a 

monetized value of approximately $31 billion (in 2007 dollars). Also this indicators compares 

to the estimated $60 billion congested-related cost of wasted time and fuel in these 

communities during the same year. Moreover, the fuel and time loss is expected to continue 

its annually growing over the next 20 years. 

2) Vulnerable road user problem are defined as vulnerable road users (such as the 

elderly, tourists, the handicapped, and others), or people who cannot travel smoothly due to 

various difficulties.  

3) Eco problems are defined as resource protection problems, such as the loss of land, 

generation of waste, and wasteful consumption of limited energy involved in the development 

of urban environments, as well as regional environmental problems, such as the air pollution, 

noise, vibrations, and other problems caused by operating cars, trains, and other vehicles.  
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4) Deterioration problem is defined as the problems related to infrastructure 

maintenance costs incurred due to the deterioration of the infrastructures that support urban 

transportation.  

5) Transportation company efficiency improvement problem that is the transportation 

companies must be able to provide stable transportation services to users without strained 

finances, while running efficiently at the same time.  

Therefore improving transportation infrastructure and services is a high priority for our 

city. Under the Concept of development urban passenger transport in Donetsk for 2007-2020 

[4] seven main tasks are necessary to solve for its implementation: 

1. The development and improvement of the route network and the structure of the 

rolling stock; 

2. The insurance of the passengers’ safety; 

3. The development and improvement of economic relations and the market of 

passenger transport services; 

4. Organization of transport complex management; 

5. Organization of the passengers’ carriage of by taxis; 

6. Human and Social Policy in passenger transport; 

7. Improvement of the environmental situation in the city. 

In conditions of limited financial resources the range of described above tasks of the 

Concept need a smart transportation environment that should cover the following 

requirements: reducing the mobility needs for both individuals and goods; optimising trip 

planning and management, transport mode selection and allowing seamless multimodality; 

increasing the vehicles passenger and goods capacity; and enabling more efficient transport 

networks. 

For a more practical side, targets specifically pertaining to the improvement 

transportation policy, put into the checklist below (fig.1) that shows universal targets and 

stages for their achieving [5]. 
 

 

 

Figure 1 

Targets for improvement transportation policy 
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Enabler 

Transportation Targets 

How smart cities deploy and use ICT to enhance 

their transportation networks 

Implementation Progress 

None Partial 
Over 

50% 

Complet

e 

Instrumentation and 

Control 

Implement optimal instrumentation 

Supplement: for all transportation modes 

 

    

Connectivity  Connect devices with citywide, multi-service 

communications 

    

Interoperability Adhere to open standards 

Use open integration architectures and loosely 

coupled interfaces  

Prioritize use of legacy investments 

Enable multi-channel access to an integrated 

customer transportation account 

    

Security and Privacy Publish privacy rules 

Create a security framework 

Implement cybersecurity 

    

Data management Create a citywide data management, transparency 

and sharing policy 
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Analytics Achieve full situational awareness 

Achieve operational optimization 

Pursue predictive analytics  

Supplement: integrate all transport modes for 

multi-modal transportation  

optimization  

Achieve asset optimization 

Enable dynamic, demand-based pricing 

    

 

Fortunately, there are a lot of ways cities can fix transportation problems by deploying 

smart ICT to improve the cities’ sustainability and efficiency. But it is necessary to highlight a 

“system” approach that address the below challenges and uses information, management and 

control work in synergy to optimize the use of infrastructures, vehicles and logistic platforms 

for a multimodal perspective.  

Intelligent Transport Systems (ITS) play such a crucial role in this strategic approach. 

ITS are advanced applications which aim to provide innovative services relating to different 

modes of transport and traffic management and enable various users to be better informed and 

make safer, more coordinated, and “smarter” use of transport networks. Although under EU 

Directive 2010/40/EU on 7 of July 2010 ITS can be defined as systems in which information 

and communication technologies are applied in the field of road transport, including 

infrastructure, vehicles and users, and in traffic management and mobility management, as 

well as for interfaces with other modes of transport [6]. 

ITS include a various range of information technologies: from basic management 

systems such as car navigation; traffic signal control systems; automatic number plate 

recognition or speed cameras to monitor applications, such as security CCTV systems; and to 

more advanced applications that integrate live data and feedback from a number of other 

sources, such as parking guidance and information systems; weather information; bridge 

deicing systems; and the like. Additionally, predictive techniques are being developed to 

allow advanced modeling and comparison with historical baseline data. Some of these 

technologies are described in the following part [6]. 

1. Wireless (including Bluetooth) communications 

Various forms of wireless communications technologies have been proposed for 

intelligent transportation systems. Radio modem communication on UHF and VHF 

frequencies are widely used for short and long range communication within ITS. Particularity, 

Bluetooth is a wireless standard that is used to communicate between electronic devices like 

mobile/smart phones, headsets, navigation systems, computers etc. Bluetooth road sensors are 

able to detect Bluetooth MAC addresses from Bluetooth devices in passing vehicles.  

2. Computational technologies 

Recent advances in vehicle electronics have led to more capable computer processors on 

a vehicle. The current trend is costly microprocessor modules with hardware memory 

management and Real-Time Operating Systems. The new embedded system platforms allow 

for more sophisticated software applications to be implemented, including model-based 

process control, artificial intelligence, and ubiquitous computing. Perhaps the most important 

of these for ITS is artificial intelligence. 

3. Floating car data/floating cellular data  

“Floating car” or “probe” data collection is a set of relatively low-cost methods for 

obtaining travel time and speed data for vehicles traveling along streets, highways, freeways, 

and other transportation routes. There are three methods to obtain the raw data: 

3.1. Triangulation Method. In developed countries a high proportion of cars contain one 

or more mobile phones. The phones periodically transmit their presence information to the 

mobile phone network, even when no voice connection is established. By measuring and 

analyzing network data using triangulation, pattern matching or cell-sector statistics (in an 
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anonymous format), the data is converted into traffic flow information. An advantage of this 

method is that no infrastructure needs to be built along the road; only the mobile phone 

network is leveraged. But in practice the triangulation method can be complicated, especially 

in areas where the same mobile phone towers serve two or more parallel routes (such as a 

freeway with a frontage road, a freeway and a commuter rail line, two or more parallel streets, 

or a street that is also a bus line).  

3.2. Vehicle Re-Identification. Vehicle re-identification methods require sets of 

detectors mounted along the road. In this technique, a unique serial number for a device in the 

vehicle is detected at one location and then detected again (re-identified) further down the 

road. Travel times and speed are calculated by comparing the time at which a specific device 

is detected by pairs of sensors. This can be done using the MAC (Machine Access Control) 

addresses from Bluetooth devices, or using the RFID serial numbers from Electronic Toll 

Collection (ETC) transponders (also called “toll tags”). 

3.3. GPS Based Methods. An increasing number of vehicles are equipped with in-

vehicle GPS (satellite navigation) systems that have two-way communication with a traffic 

data provider. Position readings from these vehicles are used to compute vehicle speeds. 

Modern methods may not use dedicated hardware but instead Smartphone based solutions 

using so called Telematics 2.0 approaches. 

 Floating car data technology provides advantages over other methods of traffic 

measurement: 

 Less expensive than sensors or cameras; 

 More coverage (potentially including all locations and streets); 

 Faster to set up and less maintenance; 

 Works in all weather conditions, including heavy rain; 

4. Sensing technologies 

Sensing systems for ITS are vehicle- and infrastructure-based networked systems, i.e., 

intelligent vehicle technologies. Infrastructure sensors are indestructible (such as in-road 

reflectors) devices that are installed or embedded in the road or surrounding the road (e.g., on 

buildings, posts, and signs), as required, and may be manually disseminated during preventive 

road construction maintenance or by sensor injection machinery for rapid deployment.  

5. Video vehicle detection 

Traffic flow measurement and automatic incident detection using video cameras that are 

typically mounted on poles or structures above or adjacent to the roadway. Video from black-

and-white or color cameras is fed into processors that analyze the changing characteristics of 

the video image as vehicles pass. Since video detection systems such as those used in 

automatic number plate recognition do not involve installing any components directly into the 

road surface or roadbed, this type of system is known as a “non-intrusive” method of traffic 

detection. 

Thanks to its Intelligent Transport System, Singapore is one of the least congested 

major cities, with an average car speed on main roads of 27 km/h (17 miles per hour), 

compared to an average speed of 16 km/h in London, 11 km/h in Tokyo, and 5 km/h in 

Jakarta. This is an impressive feat considering that the population has more than doubled 

since 1990. The city has pioneered the introduction of a variety of technologies to the system, 

including one of the world’s first Electronic Road Pricing systems (ERP – tolls that vary 

according to traffic flows, and work as a congestion charge). The ERP uses a short-range 

radio communication system to deduct charges from smart cards inserted in the vehicles. 

Other Intelligent elements include an Expressway Monitoring and Advisory System, alerting 

motorists to traffic accidents on major roads and a GPS system installed on the city taxis, 

which monitors and reports on traffic conditions around the city. All information from the 
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systems feed into the Intelligent Transport System’s Operations Control Centre, which 

consolidates the data and provides real-time traffic information to the public [7]. 

The example described above shows the “Intelligence” of transport system is also a way 

how the public, private stakeholders, and other government agencies are brought together and 

discuss many issues that city faces in its transport policy. In that reason a number of 

innovative approaches aiming to engage citizens can be used, including focused group 

discussions, online feedback on the portal of the city, etc. Consequently, the Department of 

Transport and Communications of the Donetsk Council should shift the focus to place the 

commuter at the center of transport policy and take a holistic approach in planning the 

transportation network. 

Meanwhile, cities can rarely afford the complete overhaul of their transportation 

systems, it is necessary to highlight some of ways they can make decisions that will be 

outright efficient in the future. 

Firstly, insist on open standards that will allow a wide choice and decrease costs, as 

products can be mixed and matched from different vendors. For example, the broad 

transportation strategy can be guided by the provisions of the “Transit-Oriented Development 

(TOD) Standard”, created by the Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) 

in 2013, and the “Roadmap to a single European transport area” of Directorate-General for 

Mobilty and Transport in European Commission. 

Secondly, use open integration architectures and loosely coupled interfaces will make 

sharing data between applications and users much easier and simpler. 

Thirdly, enable multi-channel access to an integrated customer transportation account 

will encourage people to use it. A couple ways smart cities can do in this area: 1) payment for 

all city transportation services with a single account; 2) enable access to this account through 

multiple channels – integrated fare cards, cell phones, websites, etc. 

Although it is unlikely that Donetsk can integrate all information technologies in 

transport infrastructure at once, but the general roadmap [8] for development framework of 

transport system in Donetsk have been composed and presented on the chart below (image 1). 
APPLICATION ENABLING TECHNOLOGY 

Driver 

Assistance 

Integration and consolidation of sensors, actuators and functionalities 

 Highly automated driving: 

autonomous parking, automatic following, guided driving  

Safety Adaptive and Personalized Safety: driving Workload Management incl. 

Driving Monitoring and Situation-Adaptivity 

Convenience Permanent information (“Always on”) wireless communication, 

personalized in-car multimedia, technological convergence   

Secondary and supporting functionalities, adaptive passenger compartment 

 

 
Image 1. General roadmap for development framework of transport system in Donetsk 

Conclusion 

1. In the research the situation in the transport sector of Donetsk was described. The 

main focus was pointed on current relevant issues in urban transport. 

2. Further, the basic tasks for improving the situation in transport infrastructure of 

Donetsk within the Concept of development urban passenger transport in Donetsk for 2007-

2020 were overviewed. Upwards these tasks were put into a checklist for the capability of its 

practical use by members of authority in transport sector. 

3. The analysis showed wide range opportunities for Donetsk in the “system” transport 
management approach that provides innovative services of Intelligent Transport Systems. It 

includes the list of information technologies that should encompass different technical 

2014 2016 2020 2025 
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requirements and as the result give an impressive effect of smart transportation environment. 

To confirm such claims the example of Intelligent Transport System of Singapore that is one 

of the least congested major cities was considered. 

4. Moreover, the work consist the precision about necessity of community engagement 

for creating the people-centered transportation policy. 

5. The result of the research put into the general roadmap for development framework 

of transport system in Donetsk.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РОБОТИ  

ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН. 
 

М. В. Сердюченко, М. П. Аровіна 

 

Резюме. У даному дослідженні проаналізовано інформаційну систему діяльності зі зверненнями 

громадян сектору документального забезпечення МУ ГУМВС України в Донецькій області. Встановлено 

основні проблеми, такі як постійне зростання кількості звернень, незадоволеність громадян 

інформаційною діяльністю регіональних органів МВС. Запропоновано напрямок удосконалення 

інформаційної системи – її автоматизація. 

Ключові слова: інформаційна система, звернення громадян, контроль, автоматизація. 

 

Актуальність теми полягає у тому, що звернення громадян є необхідним 

елементом побудови демократичного громадянського суспільства, тобто такого яке 

брало би активну участь в управлінні державними справами, шляхом звернень з 

порадами, рекомендаціями щодо вдосконалення правової основи та організації 

http://www.lukyanchenko.donetsk.ua/news_echo.php?id_news=8060
http://www.hitachi.com/products/smartcity/smart-infrastructure/mobility/index.html
http://www.hitachi.com/products/smartcity/smart-infrastructure/mobility/index.html
http://smartcitiescouncil.com/system/tdf/public_resources/Congestion%20impact%20on%20public%20health.pdf?file=1&type=node&id=380
http://smartcitiescouncil.com/system/tdf/public_resources/Congestion%20impact%20on%20public%20health.pdf?file=1&type=node&id=380
http://passtrans.dn.ua/concepcia.php
http://smartcitiescouncil.com/system/files/premium_resources/SmartCitiesCouncil-ReadinessGuide-11.18.13.pdf?file=1&type=node&id=615
http://smartcitiescouncil.com/system/files/premium_resources/SmartCitiesCouncil-ReadinessGuide-11.18.13.pdf?file=1&type=node&id=615
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Transportation_Systems
http://www.lta.gov.sg/content/dam/ltaweb/corp/PublicationsResearch/files/ReportNewsletter/LTMP-Report.pdf
http://www.networks-etp.eu/fileadmin/user_upload/Publications/Position_White_Papers/White_Paper_Smart_Cities_Applications.pdf
http://www.networks-etp.eu/fileadmin/user_upload/Publications/Position_White_Papers/White_Paper_Smart_Cities_Applications.pdf
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діяльності органів управління, умов життя громадян, забезпечення законності в органах 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності. 

Питання щодо роботи зі зверненнями громадян представлено в Законі України 

«Про звернення громадян», наказі МВС України «Про затвердження Положення про 

порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі 

МВС України» [1,2. Функціонуванню інформаційних систем надано увагу у працях 

вчених Г.Н.Калянова, О.Л.Голіциної, Н.В.Максимова, І.І.Попова [3,4]. Однак на цей час 

у ланці Міністерства внутрішніх справ значною проблемою є складність існуючої 

паперової системи обробки документів в роботі зі зверненнями громадян. У 

нормативну базу щодо їх оформлення безперервно вносяться корективи, поправки, 

деякі зміни та доповнення. Тому необхідно постійно контролювати ситуацію та бути 

готовими до необхідних змін інформаційної системи.  

Метою статті є аналіз інформаційної системи діяльності зі зверненнями громадян 

на прикладі регіональної ланки МВС та розробка напрямків її вдосконалення.  

Обєкт дослідження – Сектор документального забезпечення Донецького МУ 

ГУМВС України в Донецькій області (далі – СДЗ).  

СДЗ є окремим структурним підрозділом, підпорядкованим заступникові 

начальника Управління – начальнику штабу, який організовує і контролює його 

діяльність. СДЗ створений в ДМУ ГУМВС України в Донецькій області з метою 

організації діловодства та постійного контролю за його додержанням.  

Робота із зверненнями громадян у СДЗ здійснюється на підставі наказу МВС 

України „Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і 

організації їх особистого прийому в системі МВС України”¸ установлює єдину для 

органів внутрішніх справ, військ, навчальних закладів, установ, організацій і 

підприємств системи МВС України впорядкованість приймання, реєстрації, розгляду, 

узагальнення та аналізу звернень громадян, а також визначає порядок контролю за його 

дотриманням [5]. 

СДЗ ДМУ у своїй діяльності керується Конституцією, Законами, Постановами 

КМУ, наказами МВС та УМВС України в Донецькій області. Положення про СДЗ ДМУ 

затверджується начальником органу та має наступні розділи: загальні положення, 

основні завдання, права сектору, обов’язки та права завідувача сектору, функціональні 

обов’язки працівників сектору.  

Система діловодства створена у відповідності із Інструкцією про організацію 

діловодства в системі МВС, яка пропонує єдиний порядок роботи, уникнення 

дублювання у сфері документообігу, удосконалення організації і ведення діловодства 

[5. Вона встановлює: склад, зміст і розташування реквізитів документів; вимоги до 

бланків та їх оформлення, а також до документів, які виготовляють за допомогою 

друкувальних засобів. 

Дослідження свідчать, що кількість звернень громадян до регіональних органів 

міністерства внутрішніх справ є досить великою та щорічно зростає. Так, до ДМУ 

ГУМВС України в Донецькій області протягом 2012 року надійшло 1460 звернень, що на 

17% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. 

Кількість звернень громадян, що надійшли поштою 890, що на 84 більше, ніж за 12 

місяців 2011 року, а звернень, отриманих під час особистого прийому громадян 570, що 

майже на 27,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (рис. 1). 
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Рис. 1 Динамика звернень громадян 

 

У структурі звернень громадянами більш всього порушуються питання, які 

стосуються діяльності органів внутрішніх справ – 63%; питання соціально-побутового 

характеру – 19%; про злочини, що вчинені або готуються 16%;. інформаційні запити 

складають найменшу частку – 2 % (рис.2). 

Рис. 2 Структура звернень громадян 

 

Основні питання, які турбують громадяни пов'язані з конфліктами між сусідами 

на ґрунті сімейно-побутових відносин, пияцтвом, сварками, розподілом майна, 

паспортизацією та громадянством, невжиття дійових заходів щодо розшуку злочинців 

та викраденого майна. 

Із вищих органів до сектору документального забезпечення Донецького МУ 

надійшло 890 (+84) звернення, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. 

З них: 

–  АПУ – 12 (+1); 

–  МВС – 16 (–8); 

–  Інших органів влади і управлінь – 764 (+410); 

–  Верховна Рада – 13 (рис.3). 

63% 

16% 

2% 

19% 

про діяльність органів внутрішніх справ про злочини, що вчинені або готуються 

інформаційні запити звернення соціально-побутового характеру 
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Рис. 3 Структура надходжень звернень громадян із вищих органів влади 

 

Основними мотивами звернень в вищі органи є незадоволення громадян якістю 

розгляду питань на місцях, що зумовлено як неналежним ставленням посадових осіб до 

службової діяльності, так і недосконалістю діючої інформаційної системи. Мають місце 

випадки, коли виконавці направляють відповіді з порушенням термінів виконання, не 

знімаючи їх з контролю, через це документи залишаються на обліку як невиконані.  

З метою вдосконалення інформаційної системи діяльності зі зверненнями 

громадян у регіональних органах МВС України, дотримання єдиних вимог до 

оформлення документів, створення умов для їх автоматизованої обробки та обліку в 

центральному апараті Міністерства внутрішніх справ України, пропонується 

впровадження автоматизованої інформаційної системи “Звернення громадян”, яка 

розроблена компанією Softline.  

Дана система дозволяє проводити оперативний облік пропозицій, заяв та скарг 

громадян, які надходять до органів влади, а також аналізувати накопичувану при цьому 

інформацію та автоматично складати статистичні і аналітичні звіти. 

Основні можливості програми: 

1) введення та збереження в електронній базі даних повної інформації про 
звернення, маршрут їх надходжень, кураторів та виконавців з питань, які в них 

порушено, результатах розгляду (виконання) та даних по додаткових контролях; при 

цьому введення вказаної інформації може відбуватися частково відповідно до стадії 

знаходження звернення – формування (реєстрація звернення, розгляд керівником та 

кураторами), виконання (внесення накладених резолюцій, визначення виконавців по 

порушених питаннях, термінів) та розгляд (дані про термін надання відповіді, 

результати виконання по питаннях, визначення винних); при завершенні введення 

інформації про звернення здійснюється її комплексна логічна перевірка;  

2) контроль стану звернень (стадія знаходження, прострочення терміну 

виконання, наявність відповідей від виконавців, додаткових контролів та стану 

виконання по них) у режимі реального часу;  

3) автоматичне формування списків звернень, які знаходяться на виконанні, не 
мають прострочення термінів та мають бути завершені до визначеної дати по кожному 

виконавцю або куратору (застосовуються для попереджувального контролю термінів 

виконання по зверненнях; регулярне використання такого контролю дозволяє 

покращити виконавчу дисципліну та зменшити загальну кількість порушень термінів);  

1% 

2% 

2% 

95% 

Адміністрація Президента України Верховна Рада України 

Міністерство Внутрішніх справ Інши органи виконавчої влади 

http://www.znannya.org/?view=concept:420
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4) оперативне отримання кількісної інформації щодо зареєстрованих звернень, 
порушених питань та громадян, які звернулися;  

5) багатофакторний пошук необхідної інформації із можливістю експортування 
відібраних даних до інших програмних продуктів;  

6) автоматичне формування складних багатовимірних аналітичних даних на 
підставі накопиченої інформації;  

Інформаційна система забезпечує роботу як у індивідуальному (локальному), так і 

у мережному (одночасна робота кількох користувачів) режимах з розподілом прав 

доступу користувачів до тієї чи іншої інформації.  

Висновки. Таким чином, впровадження інформаційної системи „Звернення 

громадян” дозволить підвищити рівень обробки звернень за рахунок автоматизації 

таких процесів, як реєстрація надходження, призначення виконавців, визначення 

термінів реалізації резолюцій. Система також буде сприяти підвищенню оперативності 

процесів управління діяльністю підлеглих структур, прискоренню одержання 

статистичної та довідкової інформації про певні аспекти діяльності регіональних 

органів Міністерства внутрішніх справ України. 
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УДК 334.716:331.101.3 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ДЕЛОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

А. Столярчук, И. В. Мальцева 

 

Резюме. В статье охарактеризована система мотивации персонала в компании топливно-

экономического комплекса, основные программы обучения руководящего звена и специалистов рабочих 

специальностей, условия оплаты труда. Предложено внедрение информационного продукта – SAP HCM, 

способствующего формированию комплексной системы управления персоналом, улучшению процесса 

планирования и повышению эффективной кадровой работы предприятия.  

Ключевые слова: информационные технологии, планирование, предприятие, мотивация, кадровая 

политика, персонал. 

 

Планирование на предприятии является одной из составных частей менеджмента. 

Оно заключается в разработке и практическом осуществлении проектов, 

определяющих будущее состояние организации, путей, способов, средств его 

достижения. Можно выделить планирование отдельных сфер деятельности: 

производственное, финансовое, социальное, кадровое. 

Особенностью планирования и управления персоналом в современном обществе 

является возрастающая роль личности работника. В последние десятилетия 

увеличивается роль человеческого фактора, усиливается зависимость результатов 

производства от качества, мотивации и характера использования рабочей силы в целом 

и каждого работника в отдельности. 

Значительный вклад в решение проблем оценки и мотивации персонала внесли: 
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Базаров Т.Ю. [1], Врум В., Герцберг Ф., Десслер Г. [2], Дмитренко Г.А. [3], Лоулер Э., 

Мак-Грегор Д., Маслов Е.А. [4], Маслоу А., Мак-Клелланд Д., Портер М., Туган-

Барановский М., Тейлор Ф. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что оценка и мотивация персонала 

способствует достижению более высоких показателей и результатов, а изменение 

отношения работников к труду увеличивает прибыльность и конкурентоспособность 

предприятия, повышение которых является в рыночных условиях первостепенной 

задачей. Меняется характер труда, требования, предъявляемые к организациям, 

появляются более эффективные, отвечающие новым условиям способы управления 

персоналом, в том числе методы оценки и мотивации. Если раньше от работников 

требовался лишь высокий уровень профессиональных знаний, то теперь все большее 

значение придается коммуникабельности, умению работать в команде, генерировать 

новые идеи и воплощать их в жизнь. Для мотивации сотрудников компании сегодня 

используют как материальные, так и нематериальные методы вознаграждения.  

Целью данного исследования является анализ информационной поддержки 

системы управления персоналом.  

Одной из главных задач предприятий различных форм собственности и отраслей 

является поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих 

активизацию человеческого фактора и достижение наилучших производственных 

результатов. Решающим фактором повышения результатов деятельности сотрудников 

является их мотивация. 

Мотивация – это совокупность внешних и внутренних движущих сил, 

побуждающих человека осуществлять деятельность, направленную на достижение 

целей, затрачивая усилия, определенные старания, проявлять добросовестность и 

настойчивость[1].  

Мотив (от франц. mоtif – побуждение) выступает как причина, объективная 

необходимость что-то сделать. Мотивы к труду формируются до начала 

профессиональной трудовой деятельности. Человек усваивает ценности и нормы 

трудовой морали и этики, закладывающие основы его отношения к труду (рис. 1) [4]. 
 

Потребности Мотивы Поведение Цели

Результат удовлетворения

 
 

Рис. 1 Мотивационный процесс 

 

Трудовая мотивация – это деятельность, имеющая целью активизировать 

коллектив и каждого работающего в организации и побудить их эффективно трудиться 

для выполнения целей, сформулированных в планах [1]. 

Мотивация ведет к действиям, которые приводят к результатам, за которые 

руководитель поощряет подчиненных. У них возникает чувство удовлетворения либо 

неудовлетворенности. Если чувство неудовлетворенности будет устойчивым, то 

работник перестанет стараться. Для того, чтобы помочь руководителю выбрать более 

эффективные методы воздействия на работников, существует большое количество 
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теорий, отражающих различные подходы к процессу мотивации. 

Принято делить теории мотивации на три большие группы [4]: 

• содержательные или ранние теории, учитывающие потребностей людей, 

побуждающие их к труду; 

• процессные или более поздние, изучающие процессы ожидания человека в 

отношении правильности выбранного им поведения в организации, позволяющего 

получить справедливое вознаграждение; 

• комплексные, вобравшие в себя все положительные моменты ранних и поздних 

теорий и отражающие современные взгляды на мотивацию человека в организации. 

Объектом исследования является компания ДТЭК. Это крупнейшее частное 

вертикально-интегрированное энергетическое предприятие Украины, входящее в 

состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». Компании 

ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля 

до генерации и продажи электроэнергии. 

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 

10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец 

Донбасса» и пять обогатительных фабрик [5]. 

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также 

ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% 

акций, и ПАО «Западэнерго», в котором ДТЭК владеет 25,06 % акций [5]. 

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированная 

компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют 

сегмент передачи и продажи электроэнергии [5]. 

ДТЭК принадлежит 46,82% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует, а 

также поставляет тепловую и электрическую энергию [5]. 

Сотрудники являются одним из конкурентных преимуществ и основой 

устойчивого развития компании. В ДТЭК работают 140 тыс. человек, ежегодно 

повышают свою квалификацию и проходят переподготовку 10 тыс. менеджеров и 

специалистов [5]. 

Основа менеджмента и планирования персонала ДТЭК заключается в 

предоставлении людям рабочих мест в нужный момент времени и необходимом 

количестве в соответствии с их способностями, склонностями, требованиями 

производства. Рабочие места с точки зрения производительности и мотивации должны 

позволить работающим развивать свои способности, повышать эффективность труда, 

отвечать требованиям эргономики и обеспечения занятости. 

В основе системы кадрового планирования и управления эффективностью 

персонала, реализуется «трехмерная» модель оценки, позволяющая измерить 

результативность, компетентность и потенциал человека (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. «Трехмерная» модель оценки 

http://www.scm.com.ua/ru/
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Кадровая политика строится на следующих принципах: 

 соблюдение действующего трудового законодательства и прав человека; 

 обеспечение конкурентоспособного вознаграждения сотрудников с учетом их 

профессионализма, сложности выполнения работ и степени ответственности; 

 инвестиции в образование и обучение сотрудников для того, чтобы помочь им 

реализовать свой потенциал и внести достойный вклад в бизнес-успех компании; 

 предоставление социальной поддержки сотрудникам. 

Компания заинтересована в талантливых, инициативных и 

высококвалифицированных специалистах и уделяет большое внимание развитию 

персонала, в основе которого лежит современная модель компетенций – набор 

ключевых навыков и умений, необходимых сотрудникам для успешного достижения 

стратегических целей. Компетенции персонала объединены в три основных блока.  

Корпоративные компетенции задают требования ко всем сотрудникам, 

определяют потенциал специалиста к карьерному росту, а также описывают 

личностные установки и мотивацию сотрудника. Менеджерские компетенции 

описывают управленческие навыки и умения, необходимые для успешного 

руководителя, определяют готовность сотрудника выполнять задачи менеджера. 

Функциональные компетенции описывают специфические навыки и умения, 

необходимые для успешного выполнения функциональных обязанностей. 

Для формирования и развития всего спектра компетенций сотрудников ДТЭК 

инвестирует значительные средства в обучение.  

Обучение руководителей и специалистов осуществляется на базе корпоративного 

университета – Академии ДТЭК, которая является единым центром управления 

системой знаний на всех предприятиях компании. В ее рамках действуют 

образовательные программы, разработанные Лондонской и Киево-Могилянской бизнес 

– школами. Они охватывают важнейшие сферы управленческой деятельности и 

нацелены на обучение сотрудников системному подходу к решению текущих задач, 

получению ими знаний и навыков, необходимых в повседневной деятельности. 

В основу концепции Академии положена «ролевая модель», которая 

предусматривает развитие четырех уровней интеллекта: IQ (формально-логический), 

EQ (эмоциональный), LQ (обучающий) и SQ (социальный). 

Для всех сотрудников корпоративного центра и ИТР персонала предприятий 

ДТЭК проводятся программы по развитию компетенций, которые ориентированы на 

углубление знаний, умений и навыков, необходимых для работы в современной бизнес 

– организации. Обязательным является прохождение курсов по электронным методам 

обучения (e-learning). Кроме этого, существуют следующие программы:  

«Энергия Знаний». Предназначена для сотрудников, отобранных в кадровый 

резерв. Обучение ориентировано на раскрытие потенциала EQ. Программа сочетает 

преподавание теоретических знаний сотрудниками бизнес-школ Украины, а также 

практических навыков. В качестве преподавателей в программе участвует топ-

менеджмент компании, отечественные бизнес-тренеры, а также приглашенные 

представители международных бизнес-школ. 

«Энергия лидера». Доступная для менеджеров ДТЭК, участвующих в программе 

ТОП-50 (отбор и подготовка преемников на руководящие должности). Она направлена 

на развитие способностей, которые позволяют реализовать инновационные проекты с 

большим количеством различных ресурсов. Занятия для участников программы ведут 

руководители ДТЭК и профессора международных бизнес-школ. 

Обучению и подготовке специалистов рабочих специальностей уделяется особое 

внимание. В компании созданы программы обучения для рабочих специальностей 

http://www.dtek.com/ru/glossary/details/investitsii
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энергетической и угольной отраслей. В них участвуют как новички, которые только 

начинают свою трудовую деятельность, так и опытные работники, которым 

необходимо поддерживать свои профессиональные навыки и осваивать новые 

технологии. 

Обучение и повышение квалификации происходит на базе учебно-

производственных центров при предприятиях ДТЭК. Под руководством опытных 

преподавателей, сотрудники проходят не только теоретическое обучение, но и 

приобретают практические навыки, в том числе на тренажерах в специально 

оборудованных компьютерных классах. Так, в учебно-производственном центре ООО 

«Востокэнерго» установлен уникальный комплексный компьютерный «Полигон 

тренажера блока 200МВт», который позволяет моделировать пуск и остановку 

энергоблоков, любую рабочую либо аварийную ситуации, отработать навыки 

ликвидации аварийных отказов. Этот учебно-производственный комплекс, как и 

многие другие инновации ДТЭК, является уникальным для Украины. Каждый 

занимающийся получает доступ к эксклюзивным электронным учебникам, контрольно-

обучающим программам и тестам, с помощью которых он не только может 

проконтролировать правильность ответов, но и получить комментарий в случае 

неправильного ответа. В компании также функционирует система внутренних 

тренеров, активно участвующих в процессе обучения специалистов рабочих 

специальностей. Тренеры были отобраны среди лучших бригадиров, мастеров и 

начальников смен путем тестирования. На базе внутренних наставников компания 

формирует «Школу бригадиров» и «Школу начальников смен».  

ДТЭК придает большое значение материальному стимулированию персонала как 

фактору усиления внутренней мотивации и заинтересованности в повышении 

эффективности труда. Такой подход позволяет обеспечивать благоприятную 

обстановку внутри работающего коллектива, привлекать наиболее 

высококвалифицированные кадры с рынка. 

В вопросах оплаты труда ДТЭК стремится следовать принципу максимальной 

прозрачности и объективности. Компания ведет активную работу по внедрению на 

угледобывающих, энергогенерирующих и обогатительных предприятиях системы 

материального вознаграждения по методике Hay Group. В ее основе лежит оценка и 

ранжирование должностей, а также связь политики оплаты труда с рынком труда. 

Оплата труда персонала угледобывающих, обогатительных (ПАО «ДТЭК 

Павлоградуголь», ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ООО «Моспинское 

углеперерабатывающее предприятие») и энергогенерирующих (ООО «Востокэнерго») 

предприятий состоит из оклада, ежемесячной премии, зависящей от результатов работы 

предприятия (подразделения) и личных показателей сотрудника, а также 

гарантированных законодательством доплат (табл.1).  
Таблица 1 

Доплаты к должностному окладу 

Виды доплат  Размер  

За совместительство За фактически отработанное время из оклада 

совмещаемой должности 

За выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника  

50% должностного оклада временно отсутствующего 

работника  

За работу в ночное время  35% должностного оклада за каждый час работы в 

ночное время  

За наставничество 25% должностного оклада  

 

Система денежных выплат обеспечивает сотрудникам желаемый уровень дохода 

при добросовестном отношении к работе и выполнении своих обязанностей. 
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Удовлетворенность материальным вознаграждением, его справедливым уровнем, 

формирует преданность организации, стимулирует инициативность сотрудников. 

Помимо заработной платы материальное вознаграждение сотрудников включает в 

себя комплекс мер социальной защиты и гарантий, являющихся важным фактором 

комфортной трудовой деятельности. В состав компании входят два предприятия 

социальной направленности – ООО «Социс» и «Соцуголь». Они объединяют объекты 

социальной сферы ДТЭК, в том числе спортивный комплекс, гостиницы, общежития, 

санатории, базы отдыха и детские лагеря. Ежегодно сотрудники компании и их 

родственники пользуются услугами этих учреждений. 

Для улучшения мотивации сотрудников, увеличение продуктивности 

«человеческого капитала» необходимо применение современных информационных 

технологий, в частности, внедрение SAP HCM, которая поможет сформировать 

необходимую комплексную систему управления персоналом, включающую: 

1. Планирование и управление талантами. Данный модуль поможет компании 

повысить эффективность организации благодаря максимизации потенциала каждого 

сотрудника, удерживать персонал и снизить затраты на неэффективную деятельность. 

Это направление охватывает такие важные тенденции: подбор персонала, работа с 

кандидатами и найм на работу; планирование, подготовка и проведение мероприятий 

по выявлению высокопотенциальных сотрудников; оценка и аттестация персонала; 

мотивация и управление вознаграждениями; определение ключевых позиций и 

формирование кадрового резерва; развитие и обучение сотрудников на базе 

кратковременных и долгосрочных планов, отслеживание прогресса работника. 

2. Базовые процессы управления персоналом. Данный блок позволит компании 

рационализировать и интегрировать административные функции, расчет заработной 

платы, учет рабочего времени, управление компенсационными пакетами и льготами, а 

также формирование всей требуемой отчетности. Единая база данных предоставит всем 

сотрудникам и руководителям кадровых служб прямой доступ к самой свежей, полной 

и непротиворечивой информации, необходимой для принятия оптимальных решений в 

области управления человеческими ресурсами.  

3. Планирование и расстановка кадровых ресурсов. Эффективное использование 

персонала требует последовательного и своевременного распределения сотрудников с 

учетом конкретных бизнес-потребностей и требований к квалификации персонала. 

Интеграция решения с системой управления программами и портфелями проектов 

поможет компании ДТЭК создавать проектные группы на основе квалификационных 

данных и информации о «доступности» сотрудников на период проекта. Оно также 

даст возможность отслеживать и анализировать ход выполнения проектов, 

контролировать соблюдение сроков и анализировать результаты работы. Все это 

позволит компании избежать нерационального использования интеллектуальных 

ресурсов и повысить отдачу от инвестиций в персонал благодаря более эффективному 

планированию и распределению персонала. 

4. Аналитика по персоналу. Данное решение предоставит инструменты для 

анализа данных и составления оперативной и аналитической отчетности. Руководство 

компании, а также все специалисты получат поддержку в решении сложных задач 

планирования затрат на персонал. В этом случаи, важнейшими являются функции 

моделирования и анализа предполагаемых организационных изменений, а также 

возможность рассмотрения различных вариантов и выбора оптимального. Оно также 

поддерживает всестороннее планирование преемственности и кадрового резерва, что 

позволит снизить потенциальные организационные риски.  

5. Информационные сервисы в области управления персоналом. Информационные 

сервисы самообслуживания призваны оптимизировать организацию труда и повысить 

http://www.dtek.com/ru/corporate-social-responsibility/employee-welfare/sotsis
http://www.dtek.com/ru/corporate-social-responsibility/employee-welfare/sotsugol
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эффективность взаимодействия внутри организации. Они предоставят руководству, 

сотрудникам эффективные инструменты самостоятельного доступа к необходимой 

информации и различным функциям. Все это позволит организовать эффективное 

сотрудничество для успешного решения бизнес-задач, получить необходимую 

информацию в кратчайшие сроки и существенно сократить затраты на рутинные 

операции, уменьшить количество бумаг и упростить процедуры взаимодействия. 

Доступность сотрудникам и руководителям необходимой информации (от расчетного 

листка и лимитов, полагающихся дней отпуска конкретному сотруднику до 

оперативной и аналитической информации на рабочем столе руководителям) в он-лайн 

режиме снизит нагрузку на специалистов отделов персонала. 

Таком образом, для повышения уровня информационного обеспечения процесса 

делового планирования, компании ДТЭК предлагается внедрить автоматизированную 

систему управления человеческим капиталом, которая может интегрироваться в уже 

существующую корпоративную информационно-технологическую инфраструктуру. 

Благодаря внедрению SAP HCM, отдел управления персоналом, находящийся в 

корпоративном центре, сможет более тесно и эффективно сотрудничать с 

руководителями всех предприятий, входящих в состав компании ДТЭК. Реализация 

возможностей комплексного подхода к управлению компанией на основе единой, 

интегрированной платформы обеспечат снижение затрат и повышение мотивации 

сотрудников. Предоставляемые функциональные возможности по передаче знаний и 

методы комбинированного обучения позволят подготовить персонал для решения 

стратегических задач компании в будущем. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БЕЛЫХ КРЫС  

К ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ СНИЖЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ НОРАДРЕНАЛИНА  

В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ  

 
А. В. Арчібасова, А. Э. Чугунова,  Г. А. Фролова  

 
Резюме. Необходимость исследования механизмов возникновения психической или 

поведенческой депрессии связана со значительным ростом числа людей, страдающих 

депрессивными расстройствами. Целью представленного фрагмента комплексной работы явилось 

установление влияния снижения содержания норадреналина в головном мозге на проявление 

индивидуально-типологических особенностей белых крыс. Снижение содержания норадреналина в 

головном мозге в целом снизило поведенческую активность у животных всех групп контроля. АМРТ 

индуцировал проявление депрессивно-подобного поведения у исходно средне- и низкоактивных животных. 

Степень снижения показателей поведения зависит от исходного уровня выраженности поведенческой 

активности. 

Ключові слова: норадреналин, поведенческая активность, депрессия 

 

Необходимость исследования механизмов возникновения психической или 

поведенческой депрессии связана со значительным ростом числа людей, 

страдающих депрессивными расстройствами. Высокая частота встречаемости 

пограничных нервно-психических расстройств обусловлена возрастанием 

эмоциональной и информационной нагрузки в условиях ускоряющегося научно-

технического прогресса и темпа жизни в целом. Об актуальности проблемы 

депрессий свидетельствуют эпидемиологические данные: распространенность 

расстройств депрессивного характера среди населения стран Европы и США 

составляет сегодня не менее 5-10%. Актуальность этой проблемы в общей 

медицине, где частота депрессий достигает 22-33% и превосходит такое 

распространенное заболевание, как артериальная гипертензия, существенно 

возрастает. Установлены причины возникновения многих заболеваний, в том числе 

и депрессивных расстройств. Однако, имеющиеся сведения о них требуют 

дополнений и уточнений, поскольку очевидно, что существуют факторы, 

обуславливающие индукцию данного заболевания в определенных условиях у 

одних людей и устойчивость к тому же воздействию у других.  

Известно, что альфа-метил-пара-тирозин (AMPT) относится к лекарственным 

препаратам, временно уменьшающим катехоламиновую активность мозга, влияет 

на уровень дофамина, тормозит синтез норадреналина, что в совокупности 

определяет эффект [1, 2,]. Но до сих пор, открытым остается вопрос о зависимостях 

реакции организма на воздействия препарата и индивидуально-типологическими 

особенностями [3]. В связи с этим, целью работы явилось установление влияния 

снижения содержания норадреналина в головном мозге на проявление 

индивидуально-типологических особенностей белых крыс. 

Материалы и методы. Эксперимент был проведен на 40 белых беспородных 

лабораторных крысах-самцах массой 180-220 г, содержащихся на стандартном 

рационе вивария. Поведение животных исследовалось с помощью стандартного 

теста «продырявленное поле» (ПП) [2]. Продырявленное поле представляет собой 

открытый пластиковый ящик 60×60×40 см, пол которого выкрашен зелено-голубой 

краской и разделен линиями на 9 квадратов 20×20 см. По периметру квадратов в 

полу просверлены 12 отверстий диаметром 3 см. Длительность теста составляла 5 

мин. Регистрировались следующие поведенческие показатели: число пересеченных 

квадратов (двигательная активность – ДА), стойки и число обследованных 
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отверстий (в сумме – исследовательская активность). Отдельно фиксировали число 

фекальных болюсов, частоту уринации и количество актов груминга.  

Для снижения норадренергической функции мозга использовали избирательно 

действующий ингибитор фермента тирозингидрокислазы альфа-метил-пара-тирозин 

(АМРТ) в дозе 80 мг/кг в течение 3 дней. Первичные экспериментальные данные 

обрабатывались с помощью общепринятых методов математической статистики. 

Разделение исследуемой популяции животных на группы с различными 

индивидуально-типологическими особенностями проводилось согласно правилу 

67,0 . Для оценки достоверности различий между результатами контрольных 

исследований и для оценки достоверности отличий между опытными и 

контрольными данными использовался U-критерий Манна-Уитни. С помощью 

корреляционного анализа устанавливали наличие связей между определяемыми 

психоэмоциональными показателями животных. Математическая обработка 

материала проводилась с помощью пакета программ STATISTIСA 6.0 и Excel. 

Результаты и их обсуждение. Параметры поведения животных в ПП были 

разделены на исследовательскую (ИА, суммарное количество вертикальных стоек и 

заглядываний в отверстия) и двигательную (ДА, общее количество пересеченных 

квадратов) активности [3]. Анализ контрольных результатов исследований позволил 

разделить исследуемых животных на три группы с различной выраженностью 

поведенческой активности.  

В группу крыс с низким уровнем активности (НА), вошли 7 особей, ИА и ДА 

которых составили 6,1±0,69 и 4,6±0,51 поведенческих актов соответственно. У 

животных со средним уровнем активности (СА) (n=26), эти показатели 

исследовательской и двигательной активностей составили 4,3±0,98 и 5,2±0,89 

поведенческих актов соответственно. Самые высокие значения исследуемых 

показателей были зарегистрированы у животных с высоким уровнем активности 

(ВА): 13,4±0,50 (ИА) и 14,7±0,47 (ДА) поведенческих актов (n=7).  

Поведенческий профиль исследуемой популяции животных в контроле 

представлен в таблице 1. 

Под действием AMPT поведенческие показатели изменились следующим образом 

(рис.1).  

Из рисунка видно, что показатели исследовательской и двигательной активности 

достоверно снизились во всех группах.  

В группе с исходно низким уровнем активности, ИА сократилась  на 82,0±11,05% 

(pu<0,05), а двигательная активность – на 49,6±6,43% (pu<0,05). В группе со средним уровнем 

активности в контроле оба показателя поведенческой активности достоверно сократились в 

среднем на 70-72% (pu<0,01).  У исходно высокоактивных животных степень снижения 

данных показателей оказалась минимальной: исследовательская активность сократилась на 

53,3±4,96% (pu<0,05), а двигательная – на 26,5±4,55% (pu<0,05). 

Значительное (на 70 и более процентов) снижение уровня исследовательской 

активности позволило сделать нам вывод о том, что снижение норадренергической 

трансмиссии в результате введения альфа-метил-пара-тирозина, индуцировало наличие 

выраженного поведенческого дефицита у животных с исходно низким и средним 

уровнями активности, что является признаком депрессивно-подобного состояния у 

данных групп контроля. 
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Таблица 1 

Поведенческий профиль популяции крыс в условиях теста «продырявленное поле» (контроль)  

( mХ  ) 

Примечание: #, ## – различия статистически значимы (рu<0,05) и (рu<0,01) соответственно в 

сравнении показателей условного контроля (средний тип выраженности показателей поведения) с 

группами высокого и низкого типа показателей поведения; ●, ●● – различия статистически значимы 

(рu<0,05) и (рu<0,01) соответственно при сравнении показателей группы с крайними типами 

выраженности показателей поведения. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения показателей поведенческой активности у крыс (n=40)в результате 

воздействия альфа-метил-пара-тирозина (А – исследовательская активность, Б – двигательная активность). 

Примечание: ●, ●● – различия статистически значимы (рu<0,05) и (рu<0,01) соответственно при 

сравнении показателей контроля и опыта.  

 

Кроме того, выявлена зависимость между исходным уровнем поведенческой 

активности и степенью снижения компонентов, составляющих исследовательскую 

активность – количества вертикальных стоек и заглядываний в отверстия. Так, 

установлено, что у низкоактивных в контроле крыс, уровень выраженности этих 

компонентов поведения сократился в среднем на 80-90% относительно значений 

контроля (pu<0,05), а у средне- и высокоактивных в среднем на 68-70 и 52-54% 

(pu<0,05)  соответственно.  

Частота актов груминга  в группах с исходно низким и средним уровнями активности 

снизилась на 57,1±8,56 (pu<0,01) и 40,0±6,83 % (pu<0,05) соответственно. У крыс, 

показавших высокий уровень поведенческой активности в контроле, выявлена 

противоположная тенденция – частота проявления груминговой активности у этих 

животных возросла на 72,7±9,46% (pu<0,01) относительно контрольных значений. 

Аналогичные тенденции выявлены и по показателю частоты актов уринации – в 

группах с исходно низким и средним уровнями активности этот показатель сократился 

на 94,1±11,08 (pu<0,01) и 68,8±5,29% (pu<0,05) соответственно. У исходно 

Показатели поведения 

Уровни активности 

Низкий(n=7) 
Средний  

(n=26) 

Высокий 

(n=7) 

Исследовательская активность 6,11±0,57
##●●

 14,6±1,58 28,7±2,84
##

 

Двигательная активность 9,1±1,72
##●●

 18,2±1,61 20,0±3,71
#
 

Количество вертикальных 

Стоек 
3,8±0,49

#●●
 10,4±0,41 20,3±1,06

#
 

Количество заглядываний в отверстия 3,3±0,17
##●●

 4,2±0,18 8,4±0,34
#
 

Частота груминга 0,7±0,05
#●

 2,0±0,42 1,1±0,11
#
 

Частота дефекаций 0,0±0,00
#
 0,0±0,00 0,0±0,00

#
 

Частота уринаций 1,7±0,37 1,6±0,17 0,0±0,00 
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высокоактивных акты уринации отсутствовали как в контроле, так и на фоне введения 

альфа-метил-пара-тирозина.  

По количеству фекальных болюсов достоверных отличий не обнаружено: данный 

показатель неспецифической активности отсутствовал в контрольных и опытных 

исследованиях.  

Выводы. Проведенное исследование поведенческих реакций в популяции самцов 

позволило разделить животных по выраженности поведенческой активности на три 

группы. Снижение содержания норадреналина в головном мозге в целом снизило 

поведенческую активность у животных всех групп контроля. АМРТ индуцировал 

проявление депрессивно-подобного поведения у исходно средне- и низкоактивных 

животных. Степень снижения показателей поведения зависит от исходного уровня 

выраженности поведенческой активности. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНО-ДИМЕТИЛФОРМАМІДНИХ РОЗЧИНІВ 

 З ІЗОПОЛІВОЛЬФРАМАТ-АНІОНАМИ МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОСКОПІЇ 
 

Н. Н. Зайцева, О. Ю. Пойманова 

 

Резюме. Ідентифіковано декавольфрамат-аніон у водно-диметилформамідних підкислених 

розчинах натрію вольфрамату методом УФ-спектроскопії. Виявлено зростання вмісту декавольфрамат-

аніону у розчинах із підвищенням кислотності. 

Ключові слова: водно-диметилформамидне середовище, декавольфрамат-аніон. 

 

ВСТУП 

При дослідженні утворення іизополівольфраматів у кислому розчині 

вольфрамат-аніону Глемзер та співр. виявили формування полівольфрамату-Y, 

максимум поглинання якого знаходиться в області 320-325 нм [1]. Корсіні із співр. 

спостерігали утворення таких же частинок безпосередньо при підкисленні розчину 

вольфрамату натрію до рН від 0 до 3 [2]. Аніон із характерним жовтуватим 

забарвленням було виділено потім у вигляді калієвої солі та представлено як додекамер 

К5НW12O39∙4H2O на основі даних полярографії та ультрацентрифугування [3]. 

Цікаво відзначити, що декавольфрамат-аніон – це єдиний ізополівольфрамат-

аніон, який дає характерний сигнал в УФ-видимій області. Це обумовлено його 

будовою: аніон W10O32
4-

 утворений двома блоками W5O18, з’єднаними майже лінійними 

містками W – O – W (448 К, 175°). Єдиними іншими полівольфраматами із групами 

переносу заряду (зазвичай область 240-270 нм), є α- і β-P2W18O62
6-
, які також мають 

димерну структуру, поєднану майже лінійними (435 К) W – O – W містками [4]. 

Відомо, що при опроміненні світлом декавольфрамат-аніон переходить у 

збуджений стан. За допомогою комбінації методів лазерного імпульсного фотолізу та 

дослідженням імпульсного радіолізу перебіг подій після поглинання світла 
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декавольфраматом в ацетонітрилі може бути виражений схемою (рис. 1), де ХН – 

субстрат [5]. 

 
Рис. 1. Перехід між формами декавольфрамат-аніону при поглинанні світла. 

 

Дослідження піко- і наносекундного лазерного імпульсного фотолізу підтверджує 

утворення короткоживучих LMCT збудженого стану і перехідних wO, і визначає 

швидкість розпаду останнього з різними проти-іонами в нітрильних розчинниках. Це 

також дозволяє припустити, що wO реагує з будь-яким субстратом ХН, в результаті 

чого отримуємо одноелектронно відновлену сполуку HW10O32
4-

 і радикал Х [6]. 

Унікальна структура W10O32
4–

 дає можливість йому проявляти фотокаталитичні 

властивості. По-перше, декавольфрамат-аніони W10O32
4-

 мають аналогічні електронні 

властивості, що й напівпровідниковий TiO2, адже вони обидва мають велику ширину 

забороненої зони (для мікропористих декавольфраматів складає приблизно 3,6-3,8 еВ, а 

а у випадку TiO2 – 3,2 еВ. По-друге, M4W10O32, як і TiO2 містить d
0
 перехідного металу 

та атома кисню. УФ-опромінення W10O32
4- 
призводить до утворення збудженого стану 

[W10O32
4-

]* зі значними окисними властивостями (приблизно 2,5-2,6 еВ). 

Механізм збудження W10O32
4–

 можна представити наступною схемою: 

W10O32
4–

 + hν → [W10O32
4–

]* ↔ W10O32
4–

 (e
-
 + h

+
) 

Таким чином, наприклад, ініціювання реакції окислення органофосфорного 

пестициду трихорофону (TCF) іонами W10O32
4-

 може бути представлене схемою: 

[W10O32
4–

]* + TCF → W10O32
5–

+ TCFox 

В процесі окиснення TCF до TCFox, W10O32
4–

 перетворюєтья на синій комплекс 

(гетерополі синь) зі змішаною валентністю (W
V
W9

VI
O32

5-
), отримавши один електрон 

від TCF. Формування W10O32
5 –

 виникає внаслідок міжвалентного (d
0
→d

1
) переносу 

заряду. Поглинання при 774 нм є характеристикою W10O32
5–
, а двохелектронна форма 

W10O32
6–

 дає пік при 622 нм. Відновлення W10O32
5–

 до вихідного ступеню окислення 

(W10O32
4–

) відбувається з легкістю і може бути проведене таким акцептором електронів, 

як молекулярний кисень, розчинений у суспензії, за схемою: 

2 W10O32
5– 

+ 2H
+
 + 1/2O2 → 2 W10O32

4– 
 + H2O 

После прохождения этих двух этапов, фотокаталитический цикл был завершен. 

Відновлена форма (W10O32
4–

) повертається у фотокаталітичний цикл і може 

здійснювати наступну серію переходів, поки весь TCF не мінералізується [7]. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Для дослідження поведінки ізополівольфрамат-аніонів у водно-

диметилформамідних розчинах було обрано систему Na2WO4 – HCl – NaCl – DMF –

 H2O із об’ємним вмістом диметилформаміду 40 об.%. Готували серію розчинів, 

задаючи іонну силу введенням NaCl 0,40 моль/л, та різну кислотність в інтервалі 0,8-

2,3. Даний інтервал кислотностей обрано на основі результатів рН-потенціометричного 

титрування [8], які показали що основні перетворення відбуваються в області Z=1,00-

1,70. В роботі досліджено такі розчини, витримані протягом одного місяця. 

Аналіз стану ізополівольфрамат-аніонів у розчинах проводили за допомогою 

двопроменевого спектрофотометра СФ-2000 у діапазоні λ = 200-1000 нм. Розчини 

поміщали до кварцової кювети з товщиною поглинаючого шару 10 мм й записували 

спектри відносно водно-диметилформамідного розчину (φ(ДМФА)=40 об.%). 
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Рис. 2. УФ-спектри для систем Na2WO4 – HCl – NaCl – DMF (40 об.%) – H2O. 
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Рис. 3. УФ-спектри для розчинів Na2WO4 – HCl – NaCl – DMF (40 об.%) – H2O, опромінених світлом. 
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На УФ-спектрах досліджених підкислених розчинів вольфрамату натрію з 40% 

вмістом ДМФА, витриманих протягом місяця, (рис. 2) з’являється пік при 325 нм, 

інтенсивність якого збільшується з ростом кислотності вихідних розчинів, що свідчить 

про збільшення концентрації декавольфрамат-аніону в них. 

Розчини, що були підкислені до кислотностей 1,50-2,30, під дією прямого 

сонячного світла стають яскраво синіми, в той час як розчини із Z=0,80-1,40 

залишаються безбарвними. Це обумовлено фоточутливістю декавольфрамат-аніону у 

присутності диметилформаміду. УФ-спектри, записані з розчинів із Z=1,30-2,30, 

представлено на рис. 3. У порівнянні із УФ-спектрами безбарвних розчинів в даному 

випадку з’являється пік при 770 нм, який відповідає формі W10O32
5–
. У той же час пік 

при 325 нм зникає, а натомість з’являється пік при 365 нм, що очевидно відповідає 

збудженій формі декавольфрамат-аніону [W10O32
4–

]*. Інтенсивність так само як і у 

випадку безбарвних розчинів збільшується із ростом кислотності розчинів. 

 

ВИСНОВКИ 

Методом УФ-спектроскопії ідентифіковано наявність декавольфрамат-аніону у 

водно-диметилформамідних розчинах із вмістом ДМФА 40 об.%, витриманих протягом 

місяця. Зростання інтенсивності піків при 325 нм (у випадку не збудженого стану) та 

при 365 та 770 нм (у випадку збудженого стану аніону) зі збільшенням кислотності 

розчинів свідчить про збільшення вмісту декавольфрамат-аніону у цих умовах. 

Отримані результати допомагають визначити умови утворення найбільшої кількості 

декавольфрамат-аніону в розчинах, які можна буде використовувати при оптимізації 

методик синтезу солей із даним аніоном. 
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НАВИГАЦИЯ АВТОНОМНОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

УПРАВЛЯЮЩИХ МАРКЕРОВ 
 

З. Ю. Золотарев, А. И. Парамонов   

 

Резюме. В данной работе рассматривается подход к навигации автономного робота. В работе 

предлагается подход для решения задачи навигации мобильного робота и поиска местонахождения 

заданного объекта (маркера) роботом без управления человеком. Суть подхода заключается в 

автоматизации процессов поиска объекта в пределах видимости с помощью видеокамеры и измерения 

расстояния до него с помощью радиолокационного устройства. Предложен аппаратный комплекс робота 

на базе платформы Arduino и мощного вычислительного сервера, соединенных по беспроводной сети. 

Программная система, обслуживающая робота реализует методы обработки разнородных данных и 

принятия решения на их основе с целью генерации поведения робота. Разработанный прототип может 

быть использован для построения систем автономных грузоперевозок без участия человека в 

труднодоступные места. 

Ключевые слова: робот, видеопоток, ультразвук, идентификация, навигация. 

 

Введение. Область применения робототехнических комплексов сегодня 

затрагивает задачи исследования космоса, спасательных и научно-исследовательских 

работ, автоматизации производственных процессов, бытовой сферы и другие. Одним из 

важных вопросов при создании автономного робота является его ориентация в 

пространстве. Навигационная система – это совокупность приборов, алгоритмов и 

программного обеспечения, позволяющих произвести ориентирование объекта в 

пространстве. Системы навигации бывают нескольких видов: спутниковая навигация, 

радионавигация, инерциальная навигация, GPS/инерциальная навигация  и другие. 

Навигация робота в ходе нахождения местонахождения объектов в пространстве 

требуется при решении целого ряда задач, которые в общем виде можно 

сформулировать как задачу принятия решения агентом в динамической среде. Для 

представления (позиционирования) объекта в пространстве задаются система 

координат и маркировка этого пространства. Целью работы было создание прототипа 

поискового робота, который на основе идентификации управляющих маркеров 

прокладывает маршрут к заданной цели. Данная задача включает в себя решения ряда 

отдельных проблем в области информационных технологий и искусственного 

интеллекта: организация архитектуры распределенной системы, обработка данных (в 

том числе видеоизображений), идентификация образов и др. Каждая из указанных 

проблем не новая и уже имеет ряд решений. В работе предлагается подход на основе 

комплексного применения существующих технологий и методов для реализации 

системы принятия решений при навигации автономного робота. 

Аппаратный комплекс автономного робота.  
В качестве экспериментальной платформы для аппаратного решения мобильного 

робота предлагается использовать колесную базу под управлением платы Arduino.  

Структура разработанной системы представлена на рисунке 1.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Рис. 1 Аппаратная схема технического комплекса 

 

Как видно из рисунка, маршрутизатор, камера и сервер организованы в одну 

локальную сеть. IP-камера соединена с роутером по UTP-кабелю, сервер к 

маршрутизатору подключен по беспроводному соединению. Связь между IP-камерой и 

сервером является двусторонней, и основана на наборе команд, передаваемых по 

HTTP-протоколу. Экспериментальный образец аппаратной платформы реализован с 

применением следующих компонент: 

 Плата Arduino UNO;  

 Плата Sensor Shield; 

 Плата Motor Shield Keyles L298; 

 IP-камера EasyN; 

 Ультразвуковой дальномер модели HC-SR04; 

 Маршрутизатор TP-LINK TL-MR3020; 

 Вычислительный сервер (ПК). 

Arduino[1] — это платформа быстрой разработки электронных устройств для 

новичков и профессионалов. Платформа пользуется огромной популярностью во всем 

мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а также открытой 

архитектуре и программному коду. Устройство программируется через USB без 

использования программаторов. Устройства на базе Arduino могут получать 

информацию об окружающей среде посредством различных датчиков, а также могут 

управлять различными исполнительными устройствами, некоторые из них 

используются в данной работе. Микроконтроллер на плате программируется при 

помощи языка Arduino, во многом похожего на C/C++, и среды разработки Arduino. 

В данной работе для сборки системы использовалась плата Arduino UNO (см. рис 

2). Ее микроконтроллер построен на чипе ATmega328. Для настройки работы платы 

необходимо подключить ее к компьютеру посредством кабеля USB, либо подать 

питание при помощи адаптера или батареи [2]. 

Плата Motor Shield Keyles L298. Представляет собой микросхему для управления 

электромоторами (см. рис 3). Микросхема обладает возможностью управления, как 

направлением движения моторов, так и их скоростью. В комплекте с данной платой 

используются моторы. 
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Компактный по размеру маршрутизатор TP-LINK TL-MR3020 позволяет 

организовать совместный доступ к беспроводной сети. В ходе выполнения работы была 

выполнена перепрошивка данного устройства с целью добавления возможности 

подключения Arduino UNO и беспроводного обращения к нему по сети, был 

эмулирован COM-порт, добавлена возможность удаленного обращения к командам 

терминала маршрутизатора по протоколу SSH.  

Ультразвуковой дальномер модели HC-SR04 (см. рис. 5.А) используются в 

качестве датчика измерения расстояния по звуку. Принцип работы состоит в том, что 

при подаче на вход Trigger положительного импульса длительностью 10 мкс модуль 

формирует на передатчике восемь импульсов частотой 40 кГц. И ожидает эхо. При 

получении импульса эха, происходит формирование на выходе импульса ШИМ 

длительностью от 150 мкс до 38 мс. Если эхо не обнаружено (нет препятствия), то 

формируется импульс длительность 38 мс [2]. 

IP-камера EasyN (см. рис 5.Б) имеет встроенный привод, позволяющий удаленно 

изменять поворот и угол наклона камеры (угол вращения по горизонтали 270°, по 

вертикали 120 °), и тем самым улучшать обзор объекта видеонаблюдения. Камера 

позволяет осуществлять удаленный просмотр и запись видеопотока из любой точки 

мира в любое время благодаря возможности подключения по Wi-Fi. 

Вычислительный сервер представляет собой ПК под управлением ОС Windows 

XP, с установленными специальными программными компонентами. Сервер должен 

 
 

Рис. 2 Плата Arduino UNO Рис. 3 Плата Motor Shield Keyles L298 

 

 
 

А) ультразвуковой дальномер HC-SR04 

 

Б) IP-камера EasyN 

 
Рис. 5 Датчики устройства (для получения данных об окружении) 
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иметь wi-fi модуль для возможности беспроводного соединения с платой Arduino (с 

аппаратной платформой комплекса). 

В собранном виде прототип аппаратной платформы имеет вид представленный на 

рисунке 7. 

 

Рис. 7  Робот на базе Arduino 

 

Реализация алгоритма навигации робота.  

Для навигации робота по заданному поведению к заданной цели (определенному 

местоположению маркера в пространстве) необходимо реализовать программную 

автономную систему управления (АСУ) роботом. Обобщенный алгоритм работы АСУ 

приведен на рисунке 8. Робот прямолинейно двигается и сканирует пространство с 

помощью камеры в поиске маркера. Когда камера «захватывает» маркер, происходит 

измерение расстояния. На основе типа распознанного маркера и расстояния 

измеренного с помощью ультразвукового дальномера, основываясь на выводах из 

списка правил ЕСЛИ ТО, принимается решение о дальнейших действиях робота[3].  

 



262 

 

 
Рис. 8 Блок-схема алгоритма поведения робота. 

 

При выполнении этапа 1 (см. рис.7) происходит опрос и последующий прием 

данных с внешних датчиков (видеокамера и ультразвуковой дальномер). 

Ультразвуковой дальномер подключен к плате Arduino. Соединение 

двустороннее. С arduino поступает сигнал на измерение расстояния, возвращается 

численное значение в дюймах. Подаем сигнал, длительностью 10мкс, что запускает 

генератор, создающий последовательность коротких импульсов на передатчике (8 шт.). 

Далее, приемник получает отраженный сигнал и генерируется прямоугольный сигнал, 

длина которого пропорциональна времени между излучением импульсов и 

детектированием их приемником. Данные с камеры – это видеопоток, который  

представляет собой  покадрово сжатие в формате JPEG изображения.  

На втором этапе выполняется связь между роботом и вычислительным центром. 

Arduino соединен с точкой доступа и передает данные через COM порт. Камера 

подключена по lan к роутеру.  Таким образом, находясь в одной подсети с роутером, 

мы можем получать данные, как с камеры, так и с ультразвукового дальномера. Для 

обращения к Arduino через эмулированный COM порт необходимо, чтобы обязательно 

были запущены 2 соединения SSH. 

Для определения расстояния до маркера используются данные полученные с 

ультразвукового дальномера. Реальное время, за которое звук дойдет до приемника 

достаточно мало, поэтому чтобы по нему определить расстояние можно 

воспользоваться формулой [2]: 

s=vt/2                                             (1.1) 

где s — расстояние, v — скорость звука, t — время получения сигнала на 

приемнике.  

Обработка изображения. Из алгоритма обработки изображения можно выделить 

три ключевых этапа: 

Бинаризация изображения. Первым этапом выполняется операция получения 

кадра с видеокамеры, и полученное изображение переводится к градациям серого. 

2. Передача на 
сервер 

1. Прием сигнала 
датчиков 
(Видеопоток, 
Ультразвук) 

 Обработка 
изображения  

4. Бинаризация 
изображения 

5. Выделение 
контуров  

6. Сопоставление 
маркеров с 

эталонами из БД  

3. Обработка 
ультразвуковых 

данных 

7. Принятие решения 

8. Передача управляющих 
команд на робота 
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После фильтрации уменьшается зернистость изображения, вызванная малыми 

разрешениями, с которыми может работать IP-камера. Следом за фильтрацией 

изображения производится обнаружение на нем границ с помощью алгоритма 

выделения границ Кенни.  

Распознавания контура. После выделения границ на изображении будет получен 

набор замкнутых и разомкнутых контуров. Все замкнутые контуры могут являться 

эталонами, поэтому следующим этапом обработки является формирование списка всех 

замкнутых контуров на изображении [4-5]. 

Идентификации маркера. Если список контуров не пуст, то для каждого контура 

из списка выполняется как последовательность операций: 

 Измеряется площадь контура. Если площадь контура меньше определенного 

порогового значения, то рассмотрение данного контура прекращается, и алгоритм 

распознавания переходит к следующему контуру в списке; 

 Контур сравнивается с контурами, эталонных объектов. Сравнение производится по 

следующему алгоритму: Для идентифицируемого контура и для каждого контура-

эталона вычисляются их инвариантные моменты. Затем для контура на 

изображении проводится сравнение инвариантных моментов с инвариантными 

моментами контуров, полученных из изображений-шаблонов[6]. 

Принятие решения.  В качестве базы знаний в системе принятия решений 

используется модель продукционных правил (ЕСЛИ-ТО). В случае если эталон на 

изображении был найден и расстояние успешно определено, то на основе этих данных 

в наборе правил для эталона ищется соответствующая ему команда, которая 

впоследствии отправляется колесной базе на выполнение. Набор правил содержит 

список сопоставлений значений типа контура, расстояния и командам, которые будут 

выполняться роботом. В таблице 1 приведено соответствие некоторых правил 

командам. 
 

Таблица 1 

Соответствие эталонов выполняемым командам 

Контур Расстояние Команда 

Круг Далеко   «вперед» и «снизить скорость» 

Квадрат Близко  «стоп» и «поворот на 90 направо» 

Круг Близко «стоп» и «поворот на 90 налево» 

Крест Близко  «парковаться» 

 

Состав маркеров и их количество можно изменять для настройки выполнения 

роботом необходимых команд и обеспечения необходимого функционала робота. 

На последнем этапе алгоритма поведения робота система должна передать 

управляющие команды на аппаратную платформу. Для этого управляющая команда 

отправляется роботу в виде целочисленных кодов, посредством канала беспроводной 

связи с использованием роутера на роботе. 

При разработке программы для управления роботом использовалась среда 

разработки Arduino – Arduino IDE. Общий вид окна среды представлен на рисунке 8 и 

состоит из встроенного текстового редактора программного кода, области сообщений, 

окна вывода текста(консоли), панели инструментов с кнопками часто используемых 

команд и нескольких меню.  

Для загрузки программ и связи среда разработки подключается к аппаратной 

части Arduino по COM-порту. 

Выводы. В работе предложен подход к навигации автономного робота на основе 

идентификации управляющих маркеров. Основные результаты работы можно 

сформулировать следующим образом: 
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 Выполнен анализ существующих подходов к решению задачи навигации и 
определения местоположения по маркеру и существующих решений в прикладной 

робототехнике. Это позволило выбрать подход к решению задачи, который дал 

наилучшие результаты при решении задачи, поставленной в работе. 

 Реализован метод распознавания некоторого набора знаков в видеопотоке на 
основе таких алгоритмов компьютерного зрения, как медианная фильтрация, 

выделение границ Кенни, алгоритм инвариантных моментов. 

 Собран аппаратный комплекс автономного робота с применением возможностей 
платформы Arduino. 

Предложенное решение может быть использовано в научных исследовательских 

работах, при построении систем оказания помощи людям с ограниченными 

возможностями, при исследовании промышленных объектов, которые находятся в 

аварийном состоянии  без угрозы жизни и здоровью человека. 
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ЛІГНОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ШТАМІВ ДЕРЕВОРУЙНІВНИХ 

ГРИБІВ ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ НА СЕРЕДОВИЩАХ З РІЗНИМИ 

ДЖЕРЕЛАМИ ВУГЛЕЦЮ 
 

А. Ю. Кваско, К. Г.  Древаль  

 

Резюме. У даному дослідженні вивчена лігнолітична активність деяких штамів базидіальних 

грибів за культивування на середовищі із лігносульфонатом або фільтрувальним папером як єдиним 

джерелом вуглецю. Встановлено, що загальна лігнолітична активність при культивуванні на 

середовищі із фільтрувальним папером більша у штаму M.gig M. giganteus, а лакказна активність 

більша у штамів R-4 P. pomaceus, K-5 та  А-Дон-02 I. lacteus щодо субстрату сирінгалдазину. За 

культивування на середовищі з лігносульфонатом найвища загальна лігнолітична активність у штаму 

M.gig M. giganteus, а найвищий показник лакказної активності зафіксовано у штамів S.hirs S. hirsutum, 

T.bif T. biforme та M.gig M. giganteus щодо субстрату гваяколу. 

Ключові слова: базидіоміцети, лігнін, середовище культивування, лігнолітичні ферменти. 

 

Вступ 
На сьогоднішній час постійно зростає кількість рослинних відходів, частина 

яких потрапляє у грунт, де починається інтенсивний процес їх розпаду. Такий розпад 

залежить від різноманітних екологічних умов, тому розуміння цих явищ з метою 

прискорення даних метаболічних процесів надзвичайно важливе. Щороку у світі 

http://arduino.ru/Arduino_environment
http://www.arduino.cc/
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близько 0,15 млрд. т полімерних відходів відкладаються в потоці твердих відходів, 

щороку виробляється близько 0,35 млрд. т полімерних матеріалів, які тривалий час 

розкладаються в природних умовах, забруднюючи оточуюче середовище та 

погіршуючи стан природи й організму людини [3]. 

Лігнін, як складова частина деревини, найбільш важко утилізувати, він 

утворюється при хімічній переробці на целюлозо-паперових та гідролізних 

підприємствах. Кількість лігнінів в Україні по різним даним складає близько 5-15 

млн. т [5]. 

Базидіоміцети є унікальними об’єктами для біотехнології, оскільки є 

продуцентами білка, незамінних амінокислот, біологічно активних речовин та 

ферментів різних класів [4]. Актуальність роботи полягає у здатності базидіоміцетів 

продукувати позаклітинні ензими, що здатні розкладати лігнін, оскільки це дає 

можливість використовувати їх з практичною метою, зокрема для утилізації відходів 

виробництва. Грибні лаккази широко вивчені на предмет їх використання в деяких 

промислових цілях [1]: у відбілюванні целюлози в паперовій промисловості, 

знебарвлення барвників, детоксикації забруднень оточуючого середовища та 

очищення від відходів стічних вод [2]. 

Базидіальні гриби як продуценти мають ряд переваг порівняно з іншими  

організмами, оскільки вони здатні проростати на легко доступних середовищах та в 

них відсутнє спороношення на міцеліальній стадії, що забезпечує екологічну 

безпечність даного виробництва [4]. Проте, основна складність при використанні цих 

ферментів в промислових масштабах полягає у промислових витратах. На даний час 

вивчено недостатню кількість штамів базидіальних грибів. Саме тому, метою роботи 

був пошук нових штамів вищих базидіальних грибів – продуцентів лігнолітичних 

ферментів. 

Матеріали та методи 
Дослідження проводили на 15 штамах вищих сапротрофних дереворуйнівних 

грибів : S-5, T.ver Trametes versicolor (L.) Lloyd, Kv14-2 Polyporus squamosus (Huds.) 

Fr, R-4 Phellinus pomaceus (Pers.) Maire, A-Дон-02, Д-1, Kv-5, I.1-M, I.1-b, K-1 Irpex 

lacteus (Fr.) Fr.,, AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f . confragosa (Bolton) J. Schrot, S.hirs 

Stereum hirsutum, Vs-2 Phellinus pomaceus (Fr.) Fr., T.bif Trametes biforme (Fr.) Pilat, 

M.gig Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. Культивування штамів проводили на 

середовищі Чапека із використанням лігносульфонату або фільтрувального паперу як 

єдиного джерела вуглецю. Активність лігнінруйнуючих ферментів визначали на 7 та 

14 доби культивування по відношенню до наступних сполук: pемазол бриліантовий 

блакитний R (загальна лігнолітична активність), сирінгалдазин, пірокатехін та 

гваякол (лакказна активність). Вміст білка у культуральних фільтратах визначали 

спектрофотометрично на спектрофтометрі СФ-26 (Росія). За одиницю активності 

приймали кількість ферменту, що утворює 1 мікромоль продукту, протягом 1 хв в 

умовах досліду. Отримані дані обробляли статистично за допомогою методів 

дисперсійного аналізу, порівнння середніх – за методом Дункана. 

Основний розділ 
Загальна лігнолітична активність за використання фільтрувального паперу як 

єдиного джерела вуглецю зростала з часом культивування штамів А-Дон-02, Д-1, K-1 

I. lacteus, AnSc-1 D. сonfragosa (рис.1). Для штамів Кv-5 I. lacteus, S-5 T. versicolor, 

Kv14-2 P. squamosus, R-4 P. pomaceus загальна лігнолітична активність дорівнювала 

нулю. Найвища загальна лігнолітична активність встановлена для штаму AnSc-1 D. 

confragosa на 14 добу експерименту (222,22 ± 11,20 UL
-1

). 
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Рис.1 Загальна лігнолітична активність базидіальних грибів за культивування на середовищі з 

фільтрувальним папером як єдиним джерелом вуглецю. 

 

За використання сирінгалдазину як субстрату для визначення лакказної 

активності у штаму AnSc-1 D. сonfragosa лакказна активність зростала протягом 

експерименту, для інших штамів даний показник зменшувався протягом 

культивування.  айвищий показник лакказної активності щодо сирінгалдазину 

зафіксовано для штаму S-5 T. versicolor на 7 добу вирощування (3,49 ± 0,01 ULˉ
1
) 

(рис.2). 

 
Рис.2 Лакказна активність базидіальних грибів по відношенню до сирінгалдазину за 

культивування на середовищі з фільтрувальним папером як єдиним джерелом вуглецю. 

 

За використання гваяколу, лакказна активність штамів Kv-5, К-1 I. lacteus та 

AnSc-1 D. confragosa зростала протягом культивування, а у інших штамів лакказана 

активність зменшувалась протягом експерименту. Найвищий показник лакказної 

активності по відношенню до гваяколу зафіксовано для штаму AnSc-1 D. confragosa 

на 14 добу експерименту  (6727,59 ± 61,65 ULˉ1) (рис. 3). 
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Рис.3 Лакказна активність базидіальних грибів по відношенню до гваяколу за культивування на 

середовищі з фільтрувальним папером як єдиним джерелом вуглецю. 

 

Щодо пірокатехину, лакказна активність штамів S-5 T. versicolor та R-4 P. 

pomaceus зменшувалась протягом культивування, тоді як у інших штамів даний 

показник збільшувався протягом експерименту. Найвищі відповідні показники також 

зафіксовано для цих штамів на 7 добу культивування (5495,49 ± 65,65 ULˉ
1 
та 5405,40 

± 66,20 UL
-1

 відповідно), що показано на рис. 4. 

 
Рис.4 Лакказна активність базидіальних грибів по відношенню до пірокатехину за 

культивування на середовищі з фільтрувальним папером як єдиним джерелом вуглецю. 

 

За використання лігносульфонату як єдиного джерела вуглецю загальна 

лігнолітична активність для штамів T.ver T. versicolor, Vs-2 P. pomaceus, S.hirs S. 

hirsutum, M.gig M. giganteus зменшувалась протягом культивування. Найбільший 

показник загальної лігнолітичної активності зафіксовано для штаму M.gig M. 

giganteus на 7 добу культивування (2086,93 ± 144,87 UL
-1

) (рис. 5). 
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Рис.5 Загальна лігнолітична активність базидіальних грибів за культивування на середовищі з 

лігносульфонатом як єдиним джерелом вуглецю. 
 

За використання сирінгалдазину як субстрату для визначення лакказної 

активності у штамів А-Дон-02, I.1-b I. lacteus, S.hirs S. hirsutum, T.bif T. biforme, M.gig 

M. giganteus данний показник збільшувався протягом експерименту. Найвища 

лакказна активність зафіксована для штаму Vs-2 P. pomaceus на 7 добу експерименту 

(56,43 ± 0,6 UL
-1

) (рис.6). 

 
Рис.6 Лакказна активність базидіальних грибів по відношенню до сирінгалдазину за 

культивування на середовищі з лігносульфонатом як єдиним джерелом вуглецю. 
 

Найвища лакказна активність зафіксована для штаму Vs-2 P. pomaceus на 7 

добу експерименту. По відношенню до гваяколу, найвищу лакказна активність 

зафіксовано для штамів S.hirs S. hirsutum, T.bif T. biforme, M.gig M. giganteus на 14 

добу вирощування. Для інших штамів лакказна активність збільшувалась протягом 

експерименту (рис.7). 
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Рис.7 Лакказна активність базидіальних грибів по відношенню до гваяколу за культивування на 

середовищі з лігносульфонатом як єдиним джерелом вуглецю. 
 

По відношенню до пірокатехину показник лакказної активністі штамів AnSc-1 

D. confragosa, T.ver T. versicolor, S.hirs S. hirsutum, Д-1 I. lacteus менший на 7 добу 

культивування. На 14 добу культивування найвищий показник лакказної активності 

зафіксовано для штамів I.1-M I. lacteus (4324,3 ± 23,86 UL
-1

), Vs-2 P. pomaceus 

(8288,26 ± 382,8 UL
-1

), M.gig M. giganteus (4324,26 ± 38,22 UL
-1
) (рис.8). 

 
 

Рис.8 Лакказна активність базидіальних грибів по відношенню до пірокатехину за 

культивування на середовищі з лігносульфонатом як єдиним джерелом вуглецю. 
 

Висновки 
Таким чином, найвищу загальну лігнолітичну активність проявляв штам M.gig 

M. giganteus за культивування на середовищі з лігносульфонатом, отже, даний штам 

гриба продукує комплекс ферментів, що здатні брати участь в процесах 

біотрансформації та біомодифікації різноманітних лігнінвмісних субстратів. Найвища 

лакказна активність у штамів R-4 P. pomaceus, K-5, А-Дон-02 I. lacteus за 
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культивування на середовищі з фільтрувальним папером щодо сирінгалдазину, проте 

у штаму Vs-2 P. pomaceus за культивування на середовищі з лігносульфонатом данний 

показник більший. Отже, такий субстрат, як сирінгалдазин, є найбільш специфічним 

для штаму Vs-2 P. pomaceus. Штами S.hirs S. hirsutum, T.bif T. biforme, M.gig M. 

giganteus продукують ферменти, для яких є найбільш специфічним субстратом 

гваякол за культивуванні на середовищі з лігносульфонатом; при культивуванні на 

середовищі з фільтрувальним папером лакказна активність по відношенню до 

гваяколу була меншою. По відношенню до пірокатехину найвищі показники лакказної 

активності зафіксовано при культивуванні на середовищі з фільтрувальним папером у 

штамів S-5 T. versicolor та R-4 P. pomaceus, а за культивування на середовищі з 

лігносульфонатом по відношенню до пірокатехину показники лакказної активності 

менші. Штам M.gig M. giganteus проявляє високу активність по відношенню до різних 

субстратів: пірокатехин, гваякол, сирінгалдазин, тобто, може бути використаний для 

біодеградації лігнінвмісних субстратів. 
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УДК 539.3:534.1 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ВТОРЫЕ ГАРМОНИКИ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛН КРУЧЕНИЯ  

В ЦИЛИНДРЕ С ОБОБЩЕННЫМИ СМЕШАННЫМИ ГРАНИЧНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Д. В. Кравцов, В. И. Сторожев 

 

Резюме. С использованием модели геометрически и физически нелинейного физического 

деформирования, основывающейся на теории конечных деформаций и выборе квадратичного упругого 

потенциала в форме Мурнагана, построено аналитическое решение задачи о малых нелинейных 

ангармонических возмущениях при распространении нормальных упругих волн кручения в изотропном 

цилиндре с обобщёнными смешанными граничными условиями на боковой поверхности. 

Проанализированы кинематические характеристики нелинейных вторых гармоник для осесимметричных 

крутильных волн с различными относительными длинами в цилиндре из молибдена при задании ряда 

значений параметра смешанных граничных условий.  

Ключевые слова: упругие цилиндры, волны кручения, нелинейные вторые гармоники. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование малых нелинейных ангармонических эффектов при 

распространении волн деформаций играет важную роль для приложений в 

акустоэлектронике, ультраакустической дефектоскопии, сейсмоакустике и механике 

конструкций [5,6,9,10]. Однако ввиду сложности соответствующих задач эти эффекты с 

достаточной полнотой исследованы в основном для плоских и цилиндрических 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Piscitelli%20A%5Bauth%5D
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объёмных волн [5,10]. В последнее десятилетие исследования по теории 

слабонелинейных упругих волн были распространены на проблемы анализа 

ангармонических эффектов в полях нормальных волн в упругом слое с различными 

типами граничных условий на плоскостях [3,4,7-9]. Проведены также исследования 

свойств нелинейных упругих нормальных волн в изотропных цилиндрах с 

закреплённой и свободной боковой поверхностью [1,2,11]. Однако проблема описания 

нелинейных вторых гармоник нормальных волн в цилиндрах с обобщёнными 

смешанными краевыми условиями, отражающими, в частности, наличие на боковой 

поверхности массивных покрытий или контакт этой поверхности с линейными 

упругими основаниями, остаётся неисследованной и рассматривается в данной работе 

для случая осесимметричных нормальных волн кручения. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Рассматривается изотропный упругий цилиндр, занимающий область 

           2
1

2 1 2
2 3V {0 r 1, 0 2 , z } {( x x ) 1, x }   в безразмерных 

цилиндрических Or z  и безразмерных прямоугольных декартовых координатах 

1 2 3Ox x x . Описываются малые нелинейные ангармонические возмущения (нелинейные 

вторые гармоники), генерируемые при распространении в цилиндре осесимметричных 

нормальных упругих волн кручения в случае, когда на боковой поверхности, в отличие 

от рассмотренных ранее [1,2,11], заданы обобщенные смешанные краевые условия вида 

  r r 1( u ) 0     ( r, ,z)  . 

Используемая модель геометрически и физически нелинейного волнового 

деформирования [1,2,5,10,11] основывается на представлении упругого потенциала 

Мурнагана U  с коэффициентами, выражаемыми через параметры Ламе ,   и 

упругие постоянные третьего порядка l ,m,n , отнесенные к нормирующему параметру 
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линейной размерностью. Для отношения введенных нормирующих параметров 

вводится обозначение   * *u R , *R R  –  радиус цилиндра, и величина   в рамках 

гипотезы о малости исследуемых волновых эффектов рассматривается как малый 

параметр 1 . Нелинейные представления для компонентов тензора конечных 

деформаций в соотношениях (1) – (2) в случае описанной схемы нормирования 

координат и волновых упругих перемещений принимают вид  
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Для отнесенных 
( l )
  к *C  нормированных компонентов несимметричного 

тензора нелинейных динамических напряжений Лагранжа приближенные 

представления, содержащие только линейные и квадратичные члены по малому 

параметру  , принимают вид 
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Волновое динамическое деформирование цилиндра описывается системой 

уравнений движений, имеющей вид 
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В рамках используемого подхода компоненты вектора упругих волновых 

перемещений u  представляются в виде суммы  ( l ) ( n )u u u    ( r, ,z )  , 

включающей линейные составляющие ( l )u  и нелинейные ангармонические 

возмущения ( n )u . После введения этого представления в соотношения (4) – (6) 

приближенные представления для (u )   в виде суммы линейных и квадратичных 

членов по степеням   принимают вид 

   
( l ) ( l ) ( n )( l ) ( n ) ( l ) 2(u ) (u ) (u ) (u )              ( , r , , z )   . При подстановке 

таких представлений (u )   в уравнения движения (7) и обобщенные смешанные 

граничные условия получена следующая рекуррентная последовательность краевых 

задач, в которой задача определения  ( l )u  представляет собой задачу определения 

спектра осесимметричных нормальных волн кручения в изотропном цилиндре с 

краевыми условиями вида  

                                             
( l ) ( l ) ( l )( l ) ( l )

( )r z r 1r( u ,u ,u u ) 0          ( r, ,z )  ,                  (8) 

а ангармонические возмущения определяются из краевой задачи 
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Первый этап решения заключается в описании спектра осесимметричных 

свободных нормальных упругих волн крутильного типа из моды с произвольным 

номером р в изотропном круговом цилиндре с обобщенными смешанными граничными 

условиями на боковой поверхности. Решение задачи первого приближения имеет вид  

  (0 )
1u u J ( r )exp[ i( wt kz )]  , ru 0 , zu 0 ,  2 2 1 2

p( k ) , где ( 0 )u  – произвольный 

амплитудный коэффициент; ,k  – соответственно круговая частота и приведенное 

нормированное волновое число;   2 2 1/ 2
* *( R / C )   – безразмерный приведенный 

частотный параметр. Спектр осесимметричных линейных упругих волн кручения в 

рассматриваемом цилиндре определяет дисперсионное уравнение 

                                   0 1 1J ( ) 2 J ( ) J ( ) 0                                 (11) 

При построении решения задачи нелинейного приближения с учетом структуры 

второго уравнения из системы неоднородных дифференциальных уравнений (9) 
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 , 

которое в данном случае является однородным, устанавливается, что компонента 
( n )

u  для второй гармоники монохроматической осесимметричной нормальной волны 

кручения является тождественно нулевой и анализу подлежит неоднородная краевая 

задача по определению компонент   ( n ) (0,n )
r ru u ( r )exp[ 2i( wt kz )] , 

  ( n ) ( 0,n )
z zu u ( r )exp[ 2i( wt kz )]  из краевой задачи вида 
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( , ) ( )rz r z rz z z r 1( u u u u ) 0   (14) 

Частные решения системы дифференциальных уравнений (13) построены с 

использованием приема замены цилиндрических функций Бесселя первого рода 

соответствующими представлениями в виде абсолютно сходящихся степенных рядов 

по переменной r . Разработанный компьютерный алгоритм аналитических 

преобразований трансформирует полные представления правых частей исследуемых 

уравнений в степенные ряды.  
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В итоге полное решение системы дифференциальных уравнений (16) получено в  виде   

     ( n ) (0 ) 2
r 1 1 2 1 1u [ 2A J ( 2 r ) A i2kJ ( 2 r ) (u ) F ( r )] exp[ 2i( wt kz )],    

    ( n ) (0 ) 2
z 1 0 2 0 2u [ A i2kJ ( 2 r ) 2A J ( 2 r ) (u ) F ( r )] exp[ 2i( wt kz )],                    (16) 

где 1A , 2A – произвольные постоянные коэффициенты; jF – частные решения системы 

уравнений (15) в рядах 
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После подстановки представлений (16) в краевые условия (14), в предположении 

о том, что точки ( 2k,2 )  не принадлежат какой – либо из мод дисперсионного спектра 

линейных осесимметричных нормальных волн продольно-сдвигового типа в цилиндре 

с рассматриваемым типом граничных условий, определяются выражения для 1A , 2A ,  

вида 

  (0 ) 2
1 12 2 22 1 11 22 21 12A (u ) ( F ( R ) F ( R )) ( )      , 

   (0 ) 2
2 11 2 21 1 12 21 11 22A (u ) ( F ( R ) F ( R )) ( )      , 
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Полученная аналитическая форма представлений комплексных функций 

волновых перемещений позволяет провести анализ ряда амплитудно-частотных 

эффектов в нелинейных ангармонических возмущениях.  

Достаточно полную информацию о кинематических свойствах нелинейных 

вторых гармоник дают рассчитываемые распределения нормированных амплитуд 

компонентов вектора волновых перемещений по радиальной координате в плоскости 

сечения цилиндра. В частности, распределения нормированных амплитуд компонентов 

вектора волновых перемещений по радиальной координате в плоскости сечения 

цилиндра приведены на рис.1 и рис.2 для ранее рассматривавшихся случаев анализа 

вторых гармоник нормальных волн кручения с относительной длиной *10R  из низших 

мод с ненулевой частотой затирания соответствующих дисперсионных спектров для 

цилиндра из молибдена с закреплённой и свободной граничной поверхностью [1,2,11], 

а на рис.3, рис.4 – соответственно для случаев задания на границе обобщённых 

смешанных граничных условий с параметрами {   r z0.2, 0.1, 0.1   } и {

     r z0.2, 0.1, 0.1   }. В качестве выводов о свойствах рассчитанных 

распределений можно указать на то, что при 0.2 нелинейная вторая гармоника 

является преимущественно продольной, а при  0.2 - преимущественно поперечной; 

формы перемещений во вторых гармониках существенно отличаются от случаев 

закреплённой и свободной поверхностей при 0.2 ; уровни нелинейных 

ангармонических возмущений снижаются по сравнению со случаем свободной 

границы, являются большими при  0.2 и в обоих рассмотренных случаях 

существенно превышают соответствующие уровни для закреплённого цилиндра. 

  
    Рис. 1.а)    Рис. 1.б)    Рис. 1.в) 

 
    Рис. 2.а)        Рис. 2.б)    Рис. 2.в) 
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    Рис. 3.а)       Рис. 3.б)        Рис. 3.в) 

      
    Рис. 4.а)           Рис. 4.б)    Рис. 4.в) 

ВЫВОДЫ 

В работе в рамках апробированной модели квадратичного геометрически и 

физически нелинейного динамического деформирования получено численно-

аналитическое решение не рассматривавшейся ранее актуальной задачи анализа 

нелинейных вторых гармоник осесимметричных нормальных волн кручения в 

изотропном цилиндре с обобщёнными смешанными граничными условиями на 

границе. Представленные результаты обобщают полученные ранее решения для 

цилиндров со свободной и закреплённой боковой поверхностью. Приведены отдельные 

результаты анализа кинематических характеристик исследуемых волн. Результаты 

исследования перспективны для использования в акустоэлектронике, 

ультраакустической дефектоскопии,сейсмоакустике. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Елагин А.В. Влияние типа краевых условий на уровни вторых гармоник осесимметричных 

 нормальных волн кручения в цилиндре / А.В.Елагин, В.И. Сторожев // Проблеми обчислювальної 

механіки і міцності конструкцій. – 2012. – Вип. 20. – С. 315–324.  

2. Елагин А.В. Генерирование нелинейных вторых гармоник нормальных волн кручения в про 

тяженном цилиндре при разнотипных краевых условиях / А.В. Елагин, И.А. Моисеенко // Известия 

высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. – 2013. – №2(174) – С. 29–

32. 

3. Куслива А.О. Нелінійні ефекти при розповсюдженні монохроматичних пружних SH хвиль в  

анізотропному шарі з гнучкими нерозтяжними покриттями граней / А. О. Куслива // Вісник Донецького 

національного університету. Серія А: Природничі науки. – 2008. – № 2. – С.  81–87.  

  4.Кусливая А.А. Нелинейные эффекты при распространении нормальных P-SV волн в слое со 

скользящей заделкой граней / А.А. Кусливая, В.И. Сторожев // Проблеми обчислювальної механiки i 

мiцностi конструкцiй. – 2010. – Вип. 14. – С. 313 – 319.  

  5. Рущицкий Я.Я. О высших приближениях при анализе нелинейных цилиндрических волн в 

гиперупругой среде / Я.Я. Рущицкий, Я.В. Симчук // Прикладная механика. – 2007. – Т. 43, №6. – С.63–

72. 

  6. Holzapfel G.A. Nonlinear solid mechanics. A continuum approach for engineering / G.A. Holzapfel. 

– Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2006. – 303p. 

7. Kurennaya K.I. Analyses of nonlinear ultraacoustic wave properties in germanium monocrystal / K.I. 

8. Kurennaja, V.I. Storozhev // J. of Computational and Applied Mechanics. – 2005. – Vol. 6, No. 1.  

P. 67–82. 

  9. Kuslivaya A. Nonlinear anharmonic effects for normal waves in monocrystal anisotropic germanium 

layer with flexible not extensible coverings of sides / A. Kuslivaya, V. Storozhev // 9-th Conference on Dynamic 

systems theory and applications (Lodz, Poland, December 17-20, 2007). – 2007. – P.433–440. 

  10. Muller M.F. Characteristics of second harmonic generation of lamb waves in nonlinear elastic plates 

/ M.F. Muller, J. Kim, J.Y. Qu, L.J. Jacobs // J. Acoust. Soc. Am. – 2010. –Vol. 127. – P. 2141–2152. 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
r R

0.1

0.2

0.3

0.4
u

l
u 0

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
r R

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

u
l

u 0



277 

 

   11. Rushchitsky J.J. Higher-order approximations in the analysis of nonlinear cylindrical waves in 

hyperelastic medium / J.J. Rushchitsky, J.V. Symchuk // Int. Appl. Mech. – 2007. – V. 43, N. 4. – P. 388–394. 

  12. Yelagin A.V. Nonlinear second harmonics axisymmetric waves of torsion in a cylindrical 

waveguide with a  clamped surface / A.V. Yelagin, V.I. Storozhev // Проблеми обчислювальної механіки і 

міцності конструкцій. – 2010. – Вип. 14. – С. 347 – 353.  

 

 

УДК 532.522:518.5 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ІМПУЛЬСНОГО СТРУМЕНЯ РІДИНИ  

В ПОВІТРІ 
 

Я. А. Лисих, М. В. Безкровна 

  

Резюме. В даній статті розглянуте гідродинамічне моделювання поширення імпульсного струменя 

рідини в повітрі. Встановленні критерії подібності у вигляді безрозмірних комплексів. 

Ключові слова: гідродинамічне моделювання, безрозмірні комплекси, критерії динамічної 

подібності. 

 

Як відомо, моделювання ґрунтується на розгляді фізично подібних явищ. Процеси 

будуть подібні, якщо: 

1) описуються однаковими рівняннями; 

2) початкові і граничні умови співпадають з точністю до постійних; 

3) однойменні критерії подібності рівні. 

Отримання критеріїв подібності шляхом приведення системи рівнянь і умов 

однозначності до безрозмірного вигляду практично може бути надійним, якщо відомо, 

що цих рівнянь і умов достатньо для існування однозначного та сталого рішення. [1,2] 

Перші дві умови вимагають дотримання повної подібності: геометричного, 

кінематичного і динамічного. Тобто повинні виконуватися закони механічної 

подібності. Ці закони визначають умови подібності і встановлюють функціональні 

залежності між основними величинами, що характеризують механічно подібні потоки. 

Такі потоки механічно копіюють один одного. 

Механічна подібність потоків передбачає геометричну, кінематичну і динамічну 

їх подібність. 

У гідромеханіці під геометричною подібністю розуміють подібність тих 

поверхонь, які обмежують потоки рідин або газів незалежно від того, чи належать ці 

поверхні твердих тіл або є вільними поверхнями. Іншими словами, усі розміри одного 

потоку можуть бути отримані з подібних розмірів іншого потоку при множенні їх на 

постійний множник – масштаб. 

Це можна записати наступним чином: 
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де l і d – розміри потоку (індекси 1 і 2 означають, що розмір узятий в першому і 

другому потоках). 

Наведене рівняння може бути записано інакше 
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Кінематична подібність може бути сформульована таким чином: якщо два потоки 

обмежені геометрично подібними поверхнями і швидкість в їх подібних точках 

пропорційна, такі потоки називаються кінематично подібними. 
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де v – поточна швидкість, w – швидкість в будь-якій вибраній точці. 

Під динамічною подібністю розуміють наступне: якщо потоки в моделі і натурі 

обмежені геометрично подібними поверхнями і будь-які сили, що діють на подібні 

елементи, пропорційні в обох потоках, такі потоки називаються динамічно подібними 

для цих сил. Зокрема, 
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  (3) 

де G, J і Р– відповідно сили тяжіння, інерції і тиску. 

 

Звернемося тепер до формулювання умов, необхідних і достатніх для існування 

механічної подібності, причому обмежимося випадком в'язкої рідини з постійною 

густиною, що знаходиться в ізотермічних умовах. 

З самих визначень кінематичної і динамічної подібності випливає, що якщо ці 

подібності забезпечені, то безрозмірні координати вихідних точок, безрозмірні 

швидкості і сили однакові. Неважко переконатися, що безрозмірні прискорення і 

щільності також однакові в схожих точках. Інакше, усі фізичні параметри механічно 

подібних потоків, представлені в безрозмірному вигляді, для подібних точок однакові. 

Або можна сказати, що безрозмірні поля фізичних параметрів механічно подібних 

потоків однакові. Даний факт можна було б прийняти за визначення механічної 

подібності і вивести з нього первісне формулювання. 

Фізичні параметри в будь-якому з потоків пов'язані системою диференційних 

рівнянь, що описують рух. Але якщо мова йде про механічно подібні потоки, для яких 

безрозмірні значення цих параметрів однакові, то і самі рівняння, якщо вони 

представлені в безрозмірному вигляді, повинні бути однаковими. 

Узагалі, диференційні рівняння руху пов'язують між собою миттєві значення 

фізичних параметрів руху (сил, прискорень та інше). Але якщо безрозмірні вираження 

цих параметрів однакові в подібних потоках, то, оскільки  рівняння, що  їх зв'язують, 

мають загальний характер, тобто виконуються для довільних просторово-часових 

точок, ці рівняння повинні бути однаковими. 

Зауважимо, що для існування подібності необхідно, щоб аналізовані процеси були 

якісно однаковими. Можна, наприклад, розглянути рух в одному і тому ж каналі 

нестисної рідини і газу при надзвукових швидкостях. Ці течії якісно різні тому, що при 

русі газу суттєво проявляється його стисливість і зміна температури, і рівняння, що 

його описують, будуть містити члени, яких не буде в рівняннях нестисливої рідини. 

Диференційні рівняння цих двох процесів будуть різними, навіть після приведення до 

безрозмірного вигляду. 

Сукупність параметрів, що визначають який-небудь гідродинамічний процес, 

можна розглядати як конкретне рішення диференційних рівнянь цього процесу. Отже, 

не тільки рівняння процесу, але також і безрозмірні форми початкових та граничних 

умов (умов однозначності) в механічно подібних потоках повинні бути однаковими. 

Зазначені умови подібності є правилами моделювання, тобто вимогами, які 

необхідно виконати при перетворенні простору прототипу в простір моделі для того, 

щоб отримати лінійну відповідність між величинами в цих просторах. 

Визначимо критерії подібності для поширення імпульсного струменя рідини в 

повітрі. 

Запишемо рівняння Нав'є-Стокса для розповсюдження імпульсного струменя 

рідини в повітрі і приведемо їх до безрозмірного вигляду, для чого виберемо характерні 

значення фізичних параметрів L, V, Т, Р, F0 (в якості F0 найзручніше взяти 

прискорення вільного падіння g) і віднесемо до них відповідні розмірні величини 
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Тоді рівняння Нав'є-Стокса в проекції на вісь х набуде вигляду 

  (4) 

Ця форма рівнянь Нав'є-Стокса ще не є безрозмірною, оскільки перед кожним з 

членів є розмірний комплекс, складений з характерних величин. Щоб отримати 

повністю безрозмірну форму і в той же час звести число цих комплексів до мінімуму, 

можна розділити всі члени рівняння на один з них. 

Розділивши всі члени рівняння на коефіцієнт при конвективному прискоренні

LV 2
, отримаємо 
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Тут усі члени рівняння, з урахуванням комплексів, складені з характерних 

параметрів, безрозмірні. Але, застосовуючи ці рівняння до механічно подібних потоків, 

їх можна вважати однаковими лише у випадку, якщо безрозмірні комплекси, що 

входять в якості коефіцієнтів, однакові, тобто 

 

idem
VT

L
idem

VL

v
idem

V

P
idem

V

LF



 ;;;

22

0

. (6) 

Вхідні в умови (6) безрозмірні комплекси відіграють роль критеріїв подібності, 

що отримали назви: 

Fr
0

2


LF

V
 – число Фруда;            Eu

2


V

P


 – число Ейлера;  

Re
v

VL
 – число Рейнольдса;     Sh

VT

L
 – число Струхала.  

Тепер умови (6) можна записати у вигляді 

 
idemidemidemidem  ShEuFr ;Re;;

 .  (7) 

З'ясуємо фізичний зміст чисел Fr, Eu, Re, Sh і відповідних критеріїв подібності. 

Вирази для них ми отримали, розділивши коефіцієнти при окремих членах рівняння 

руху на коефіцієнт при конвектівній силі інерції. Ці члени являють собою віднесені до 

одиниці маси сили різної фізичної природи: Fr характеризує відношення сили інерції до 

сили тяжіння; Re – відношення сили інерції до сили в'язкості; Eu-відношення сили 

тиску до сили інерції; Sh – відношення локальної інерційної сили до конвективної. 

Таким чином, всі критерії характеризують відношення сил різної фізичної природи і 

тому є критеріями динамічного подібності. 

У результаті виконаної роботи можна зробити наступні висновки: 

1. Описані основні методи гідродинамічного моделювання і вказані критерії і 

числа подібності. 

2. Складено модельне рівняння для поширення імпульсного струменя рідини в 

повітрі, з яких визначені критерії для моделювання. 
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СЕЗОННЫЙ РИТМ РАЗВИТИЯ ВИДОВ РОДА POPULUS L., ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ Г. ДОНЕЦКА 
 

А. В. Москалевский, Т. В. Дем’яненко  

 

 Резюме. В статье приведены результаты изучения сезонного ритма развития 10 видов и 2 форм 

рода Populus L., используемых в зеленых насаждениях г. Донецка. 

 Ключевые слова: сезонный ритм развития, Populus L. 

 

В настоящее время у большинства жителей городов возникло отрицательное 

отношение к использованию тополей в зеленых насаждениях. Действительно, порой 

тополевые насаждения выглядят недекоративно и довольно однообразно. Часто 

используются виды, рано начинающие стареть, быстро сокращающие прирост, сильно 

подверженные грибковым заболеваниям, малоустойчивые в условиях города. Слишком 

много было высажено тополей женских клонов, засоряющих пухом разлетающихся 

семян улицы, дворы и жилые помещения.  

Однако, большинство видов тополей обладает исключительно ценными для озеленения 

свойствами. Прежде всего, это самая быстрорастущая в наших климатических условиях 

порода. Многие виды тополей уже в молодом возрасте достигают 20 – 25 м высоты. 

Быстрота роста свойственна видам этого рода особенно в первые годы жизни, поэтому 

они незаменимы там, где необходимо получить быстрый декоративный эффект. Вместе 

с тем тополя очень декоративны, отличаются разнообразием в размерах и очертании 

крон, по величине, по форме и окраске листьев, а также благодаря оригинальному 

рисунку и цвету коры у многих видов. Многие виды довольно долговечны и устойчивы 

в специфических условиях городской среды, причем, что очень важно, высокая 

газоустойчивость сочетается у них с большой газопоглотительной способностью. Ко 

всем этим положительным качествам надо добавить еще легкость семенного и 

вегетативного размножения тополей, их способность быстро восстанавливать крону 

после стрижки. Иными словами тополя являются незаменимой культурой в озеленении 

городов. Во избежание досадных неудач с использованием в городских посадках 

тополей необходимо пересмотреть их ассортимент и впредь создавать маточники 

только мужских клонов [1, 2]. 

Основной целью начального этапа нашей работы было изучение сезонного ритма 

развития  видов рода Populus L., используемых в зеленых насаждениях  г. Донецка. 

 Исследования проводились в 2012 г. в зеленых насаждениях г. Донецка, а также 

Донецком ботаническом саду НАН Украины по общепринятой методике 

фенологических наблюдений (1979), с учетом рекомендаций И. Н. Бейдеман (1974) и Г. 

Э. Шульца (1987). Статистическую обработку полученных данных проводили по Г. Н. 

Зайцеву (1984) [3, 4, 5, 6]. 

В результате изучения сезонного развития мы установили, что в условиях г. Донецка 

цветочные (генеративные) почки у большинства видов тополей в среднем набухают 23 

марта (табл. 1). Самое раннее  набухание  генеративных  почек отмечено у  P.  tremula 

L.   Наиболее  позднее  набухание отмечается у P. nigra L. и P. deltoides Marsch. 

Ранняя бутонизация  отмечена у P. tremula, более поздняя – у P. deltoides. В среднем в 

г. Донецке бутонизация наблюдается 8 апреля.  
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Наиболее рано, еще до распускания вегетативных почек, зацветают P. tremula, P. alba 

L. и P. bolleana Lauche. Поздним цветением характеризуется P.  trichocarpa Torr. еt 

Gray.  

Установлено, что массовое   цветение у изучаемых   видов  в   условиях г. Донецка в 

среднем наблюдается  14 апреля. 

В результате наблюдений, мы установили,  что P. nigra,  P. balsamifera L.  и  P. 

trichocarpa  являются  женскими  особями  и характеризуются обильным 

плодоношением.  

Раннее созревание плодов отмечено у  P. nigra.   Позднее  эта фаза  наблюдается  у   

P.balsamifera и P. trichocarpa. Средняя дата созревания плодов в условиях г. Донецка 

составляет 8 мая. 

Следует отметить, что у P. simonii Carr., f. fastigiata  Schn. вообще не наблюдалось 

развитие генеративных почек. 
Таблица 1. 

Сезонный ритм развития генеративных почек у  видов рода Populus L. в  г. Донецке, (2012 г.) 

Вид, форма Ц
1
 Ц

2
 Ц

3
 Ц

4
 Ц

5
 Ц

6
 Пл

1
 Пл

2
 Пл

3
 

Populus tremula 

L. 

09.03 17.03 23.03 07.04 19.04 11.04 – – – 

P. alba L. 16.03 29.03 01.04 08.04 17.04 10.04 – – – 

P. bolleana  

Lauche. 

 

12.03 

 

27.03 

 

01.04 

 

09.04 

 

16.04 

 

12.04 

 

– 

 

– 

 

– 

Р. nigra L. 01.04 09.04 14.04 19.04 27.04 14.05 22.04 06.05 12.05 

Р.deltoides 

Marsch. 

01.04 12.04 16.04 19.04 23.04 21.04 – – – 

Р. simonii Carr., 

 f. fastigiata  

Schneid. 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Р. simonii Carr.,  

f. pendula 

Schneid. 

 

31.03 

 

09.04 

 

13.04 

 

15.04 

 

20.04 

 

18.04 

 

– 

 

– 

 

– 

Р. suaveolens 

Fisch. 

 

25.03 

 

05.04 

 

11.04 

 

13.04 

 

17.04 

 

15.04 

 

– 

 

– 

 

– 

P. balsamifera 

L. 

29.03 07.04 12.04 18.04 29.04 17.05 23.04 08.05 14.05 

P. trichocarpa 

Torr. еt Gray. 

 

26.03 

 

08.04 

 

13.04 

 

20.04 

 

28.04 

 

19.05 

 

25.04 

 

10.05 

 

17.05 

P.weresenii  

Chepotiev. 

 

24.03 

 

06.04 

 

10.04 

 

14.04 

 

19.04 

 

16.04 

 

– 

 

– 

 

– 

Средняя дата 

наступления 

фенофазы 

 

23.03 

 

03.04 

 

08.04 

 

14.04 

 

21.04 

 

24.04 

 

23.04 

 

08.05 

 

14.05 

Примечание: Ц
1
 – набухание цветочных почек; Ц

2
 – разверзание репродуктивных почек; Ц

3
 – 

бутонизация; Ц
4
 – начало цветения; Ц

5
 – окончание цветения; Ц

6 
–  опадение сережек; Пл

1
 – завязывание 

плодов; Пл
2
 – созревание плодов; Пл

3
 –  плодоношение. 

В условиях г. Донецка, вегетативные почки (табл. 2) у исследуемых видов в среднем 

набухают 4 апреля. Самое раннее набухание  отмечено у P. suaveolens Fisch. и P.  

trichocarpa. Позднее эта фенофаза отмечается у P. deltoides и P. tremula. 

 Полное обособление листьев, то есть когда листовые пластинки развернулись, 

приняли присущую данному виду  форму и размер в условиях г. Донецка в среднем 

наступает 4 мая. Сравнительно рано это наблюдается у P.  suaveolens и P. weresenii 

Chepotiev; более поздно – у P. deltoides и P. simonii, f. fastigiata . 

Календарные сроки наступления фазы осеннего расцвечивания листьев у разных видов 

рода Populus L.  значительно отличаются. Так, раннее расцвечивание  наблюдается у   

P. deltoides и P. trichocarpa. Поздно, в первых числах ноября расцвечивание листьев 

наступает у P. simonii,  f.  pendula и f. fastigiata.   
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По нашим наблюдениям, декоративную осеннюю окраску имеет P. tremula, листья 

которого становятся огненно – красными. Весьма эффектны осенью лимонно – желтые 

листья P. simonii,  f.  pendula, P. weresenii, P.  trichocarpa и P.  suaveolens. 

Последней фенофазой, а именно  опадением  листьев, завершается  сезонный  ритм 

развития. Мы установили, что эта фаза у  изучаемых нами  видов наступает в  среднем  

20 

октября.  Раннее опадение  листьев отмечается  у  P. trichocarpa, P. deltoides и P. 

weresenii; 

 более позднее – у P.  simonii, f. fastigiata. 
 

Таблица 2. 

Сезонный ритм развития вегетативных почек у  видов рода Populus L. в г. Донецке, (2012 г.) 

Вид, форма Пч
1
 Пч

2
 Л

1
 Л

2
 Пб

1
 Л

3
 Пб

2
 Л

4
 Л

5
 

P. tremula L. 13.04 20.04 22.04 27.04 30.04 07.05 22.05 14.10 17.10 

P. alba L. 10.04 15.04 19.04 24.04 26.04 05.05 19.05 26.10 03.11 

P. bolleana  

Lauche. 

08.04 

 

14.04 17.04 20.04 21.04 04.05 27.05 17.10 20.10 

Р. nigra L. 03.04 

 

09.04 12.04 18.04 20.04 10.05 21.05 12.10 18.10 

Р.deltoides 

Marsch. 

 

12.04 

 

20.04 

 

23.04 

 

27.04 

 

29.04 

 

12.05 

 

25.05 

 

26.09 

 

09.10 

Р. simonii Carr., 

 f. fastigiata  

Schneid. 

 

05.04 

 

13.04 

 

18.04 

 

20.04 

 

21.04 

 

12.05 

 

16.05 

 

08.11 

 

13.11 

Р. simonii Carr.,  

f. pendula 

Schneid. 

 

02.04 

 

10.04 

 

13.04 

 

17.04 

 

20.04 

 

02.05 

 

12.05 

 

01.11 

 

05.11 

Р. suaveolens 

Fisch. 

 

28.03 

 

08.04 

 

13.04 

 

16.04 

 

18.04 

 

27.04 

 

16.05 

 

10.10 

 

15.10 

P. balsamifera 

L. 

05.04 13.04 18.04 21.04 22.04 04.05 13.05 21.10 25.10 

P. trichocarpa 

Torr. еt Gray. 

 

29.03 

 

11.04 

 

14.04 

 

17.04 

 

19.04 

 

02.05 

 

16.05 

 

26.09 

 

30.09 

P.weresenii  

Chepotiev. 

 

01.04 

 

12.04 

 

14.04 

 

16.04 

 

17.04 

 

29.04 

 

24.05 

 

08.10 

 

12.10 

Средняя дата 

наступления 

фенофазы 

 

04.04 

 

13.04 

 

16.04 

 

20.04 

 

22.04 

 

04.05 

 

19.05 

 

15.10 

 

20.10 

Примечание: Пч
1 
– набухание почек; Пч

2
 – разверзание почек; Л

1
 – обособление листьев; Л

2
 – листовые 

пластинки не достигли нормального размера; Пб
1
 – начало линейного роста побегов; Л

3 
– листовые 

пластинки достигли нормального размера, приняли присущую  форму и окраску; Пб
2
 – окончание 

линейного роста побегов; Л
4
 –расцвечивание листьев; Л

5
 –  опадение листьев. 

 

Таким образом, в  результате фенологических наблюдений  установлено, что первыми в 

условиях г. Донецка зацветают P. tremula L., P. alba L., P. bolleana Lauche;  поздним 

цветением характеризуется  P. trichocarpa Torr.et Gray. Выявлено, что P. nigra L.,  P. 

balsamifera L. и P. trichocarpa являются  женскими особями, поэтому у них 

наблюдается плодоношение, а у  Р. simonii Carr., f. fastigiata  Schneid развитие 

генеративных   почек  вообще не  наблюдается.  Полное  распускание листьев раньше 

наблюдается у P. suaveolens Fisch. и  P.weresenii Chepotiev. Раннее осеннее 

расцвечивание  
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листьев наблюдается у   P. deltoides Marsch. и P. trichocarpa; более позднее –  у P. 

simonii, f. pendula и f. fastigiata. Полученные результаты планируем использовать в 

рекомендациях по озеленению рекреационных зон г. Донецка. 
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УДК 512.542.7+512.547.2 

О ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ГРУППЫ ПОДСТАНОВОК A4 

 
Е. А. Оберемок, В. В. Штепин 

 

Резюме. Настоящая работа посвящена построению геометрического графа группы 4A (группы вращений 

тетраэдра) и вычислению соответствующего ему геометрического представления. 

Ключевые слова: группа подстановок 
4A , геометрический граф конечной группы, геометрическое 

представление. 

Вступление. 

Существующее в теории групп определение графа группы не совсем удобно ввиду 

некоторых причин [1]. К примеру, граф группы строится неоднозначно и существенно 

зависит от выбора набора образующих. В зависимости от выбора образующих граф 

группы может иметь разное количество ребер [2]. До сих пор не существует алгоритма, 

позволяющего построить «стандартный» граф группы. Поэтому в [1] было рассмотрено 

новое понятие «геометрического графа» группы, которое лишено подобных 

недостатков. Кроме того, геометрическое представление также является новым 

объектом в теории групп, и является очень перспективным с точки зрения теории 

представлений. 

Определение 1. Геометрический граф группы G  (геометрическая реализация) – граф 

группы G  на сфере единичного радиуса в евклидовом пространстве mR
 
наименьшей 

размерности (обозначим его V ), в котором евклидовы расстояния   (назовем их 

действительными) между элементами группы удовлетворяют соотношению 

        ,,,,,,,, lkjigggggggg lkjilkji     (1) 

где   – расстояния (назовем их мнимыми) между элементами группы G , 

вычисленные по формуле: 

 
 















jiпри

jiприgg
gg Gx

jix

ji

,0

,,
,


 , (2) 

где  jix gg ,  – наименьший целый неотрицательный показатель степени k , для 

которого справедливо равенство: ji
k ggx   или, если такое k  не существует, то 

  0, jix gg [1]. 
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Определение 2. Две реализации 1G  и 2G  геометрического графа группы G  в mR
 
 будем 

называть эквивалентными, если существует ортогональное преобразование   такое, 

что 21 GG  .[1] 

Предложение 1. Для любого геометрического графа конечной группы G  справедливо 

тождество: 






Gx

xe 0),(cos , (3) 

где e  – вектор графа, отвечающий нейтральному элементу группы G . 

Предложение 2. Для любых элементов gyx ,,  группы G  имеет место равенство: 

),(),( gygxyx    (4) 

Предложение 3. Отображение из G  в )(VGL , задаваемое соответствием )(gTg  , 

является линейным представлением группы G . 

 

Геометрический граф группы A4  

Построим геометрический граф группы подстановок 4A  и исследуем его 

геометрическое представление. Пользуясь формулой (2) мнимых расстояний, можем 

составить таблицу мнимых расстояний. Поскольку        yxbayxba ,,,,    

для любых Gyxba ,,, , то по таблице мнимых расстояний можно составить таблицу 

действительных расстояний. Заметим, что ),(),(),(),( yxsbasyxba   , где  bas ,  – 

расстояние между концами векторов a  и b , вычисленное по поверхности единичной 

сферы в сферической геометрии. А это не что иное, как косинус угла между векторами 

a  и b . Поэтому составление таблицы мнимих расстояний равносильно составлению 

таблицы косинусов. 

Введем обозначения для классов сопряженных элементов группы 4А :  eС 1 ,

 )24)(13(),23)(14(),34)(12(2 C ,  )243(),142(),123(),134(3 C ,  )234(),143(),132(),124(4 C . 

Тогда косинусы углов между векторами ),( yx графа 4A  можно представить так: 

;,

.,cos

,,,,,,cos

;,1

),(cos 4321 yx

случаяхостальныхв

СyxилиСyxилиCCyxесли

yxесли

yx 
















 ; 

Теорема 1. Для группы подстановок 4A  размерность пространства V  равна 9. 

Геометрический граф группы подстановок 4A  в 9R  задается углами 
)

3

1
arccos(

, 

2


  ,

 причем этот граф единственный с точностью до ортогонального преобразования 

евклидова пространства 9R . 

Доказательство.  Проведем доказательство от противного. Если граф реализуется в 8R  

(или размерности меньше), то любые 9 векторов линейно зависимы, следовательно, их 

определитель Грама равен нулю. С помощью таблицы косинусов находим 

0)1cos4cos8cos3)(1cos4cos3()1(cos

))234(),134(),123(),142(),243(),24)(13(),34)(12(),23)(14(,(

26 





eG
 

Кроме того, по формуле (3) из предложения 1 имеем: 

01cos8cos3   . 
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Таким образом, имеем две возможности:








1cos8cos3

1cos4cos3




 или 









1cos8cos3

1cos4cos8cos3 2




. 

В первом случае получаем 











0cos
3

1
cos




. С учетом этих соотношений 

0
19683

4096
)cos3cos21)(1cos6cos2()1(cos

))124(),143(),234(),134(),123(),142(),34)(12(),23)(14(,(

26 





eG

. 

Получили противоречие. 

Рассмотрим второй случай. Получим )cos81(
3

1
cos   , откуда либо 

01cos2  , либо 0cos  . Если 01cos2  ,то 
2

1
cos  , а 1cos   –  

противоречие с определением геометрического графа группы. Если 0cos  , то 

получим 
3

1
cos  . Снова получаем, что определитель Грама  

))124(),143(),234(),134(),123(),142(),34)(12(),23)(14(,(eG  не равен нулю, что 

противоречит нашему предположению. Значит, геометрический граф группы 4A  

реализуется в пространстве размерности не менее 9. 

Во второй части доказательства покажем, что реализация геометрического графа в 

пространстве 9R
 
существует. Для этого предположим, что определитель Грама любых 

10 векторов равен нулю. С помощью таблицы 1 находим

0)1cos4cos16coscos4cos4cos3)(1cos4cos3(

)1(cos))143(),234(),134(),123(),142(),243(),24)(13(),34)(12(),23)(14(,(

22

7







eG
 

Получаем две возможности: 01cos4cos16coscos4cos4cos3 22    

или 01cos4cos3   . Кроме того, используем формулу (3) из предложения 1: 

01cos8cos3   . В первом случае )cos81(
3

1
cos   ,а 

2

1
cos   или 

0cos  . При 
2

1
cos   получаем 1cos  – противоречие с условием. При 

0cos   получаем 

3

1
cos  . Во втором случае также имеем 












0cos
3

1
cos




. Далее, подставляя эти 

значения и вычисляя все определители Грама 10 векторов из таблицы 1 убедимся, что 

все они равны нулю. Следовательно, существует графическая реализация в 9R
 
. 

Геометрический граф группы 4A , с точностью до ортогонального преобразования, 

имеет следующий вид: 
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)0,0,0,0,0,0,0,0,1(e , )0,0,0,0,0,0,
3

2
,

9

2
,

3

1
()23)(14(  ,

)0,0,0,0,0,0,
3

2
,

9

2
,

3

1
()34)(12(  , )0,0,0,0,0,0,0,

9

8
,

3

1
()24)(13(  ,

)0,0,0,0,0,1,0,0,0()243(  , )0,0,0,
3

2
,

9

2
,

3

1
,0,0,0()142(  ,

)0,0,0,
3

2
,

9

2
,

3

1
,0,0,0()123(  , )0,0,0,0,

9

8
,

3

1
,0,0,0()134(  , )0,0,1,0,0,0,0,0,0()234( 

, )
3

2
,

9

2
,

3

1
,0,0,0,0,0,0()142(  , )

3

2
,

9

2
,

3

1
,0,0,0,0,0,0()124(  , 

)0,
9

8
,

3

1
,0,0,0,0,0,0()132(  . 

 

Геометрическое представление группы A4  

Теорема 2. Геометрическое представление группы 4A  имеет характер, заданный 

системой: 















.,0)(

;,3)(

;,9)(

43

2

1

ССхх

Схх

Схх







 

Доказательство. Для любой из реализаций геометрического графа векторы 

)124(),143(),234(),123(),142(),243(),34)(12(),23)(14(,e  линейно независимы. 

Следовательно, они образуют базис. Найдем матрицы операторов ))24)(13((GT  и 

))134((GT  в этом базисе. Для этого разложим вначале вектор )24)(13(  по базису.

),124()143()234()123(

)142()243()34)(12()23)(14()24)(13(:)24)(13(

91817161

5141312111

aaaa

aaaaeae




 

),124()143()234()123(

)142()243()34)(12()23)(14()23)(14()24)(13(:)24)(13(

92827262

5242322212

aaaa

aaaaea




 

),124()143()234()123(

)142()243()34)(12()23)(14()34)(12()24)(13(:)24)(13(

93837363

5343332313

aaaa

aaaaea




 

),124()143()234(

)123()142()243()34)(12()23)(14()243()24)(13(:)24)(13(

948474

645444342414

aaa

aaaaaea




 

),124()143()234(

)123()142()243()34)(12()23)(14()142()24)(13(:)24)(13(

958575

655545352515

aaa

aaaaaea




 

),124()143()234(

)123()142()243()34)(12()23)(14()123()24)(13(:)24)(13(

968676

665646362616

aaa

aaaaaea




 

),124()143()234(

)123()142()243()34)(12()23)(14()234()24)(13(:)24)(13(

978777

675747372717

aaa

aaaaaea




 

),124()143()234(

)123()142()243()34)(12()23)(14()143()24)(13(:)24)(13(

988878

685848382818

aaa

aaaaaea
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).124()143()234(

)123()142()243()34)(12()23)(14()124()24)(13(:)24)(13(

998979

695949392919

aaa

aaaaaea




 

Для решения этой системы мы используем явный вид векторов графа 4A , указанный 

выше. Получаем матрицу линейного оператора ))24)(13((GT . Аналогично находим 

матрицу оператора ))134((GT : 
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))24)(13((GT

, 























































000011000

000010000

000110000
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000000101

000000001

100000000

100000000

100000000

))134((GT

; 

Заметим, что при помощи подстановок )24)(13(  и )134(  можно выразить все 

подстановки из группы 4A . Обозначим )24)(13( , )134( . Тогда: )243(  , 

)124(2   , )24)(13(3   , )134(2   , )143(22   , e 32  , )142( , 

)234(2  , )132(  , )34)(12(2   , )23)(14(2   , )123(  . 

Таким образом, 

)()()())243((  GGGG TTTT  , )()()())124((
22  GGGG TTTT  ,

)()()())143((
2222  GGGG TTTT  , )()()())142((  GGGG TTTT  ,

)()()())234((
22  GGGG TTTT  , )()()()())132((  GGGGG TTTTT  ,

)()()()())123((  GGGGG TTTTT  ,

)()()()())34)(12((
22  GGGGG TTTTT  ,

)()()()())23)(14((
22  GGGGG TTTTT  . 

Следовательно, 9)( eG , 3))24)(13(( G , 3))23)(14(( G , 3))34)(12(( G , 

0))123(( G , 0))132(( G , 0))124(( G , 0))142(( G , 0))134(( G , 0))143(( G , 

0))234(( G , 0))243(( G . Теорема доказана. 

Выводы. Пока известно очень мало о геометрических графах неабелевых групп. В 

данной работе мы рассмотрели одну из самых простых таких групп – группу 4A (группу 

вращений тетраэдра). Геометрический граф наглядно можно описать так: граф 

разбивается на 3 симплекса, которые расположены под прямым углом друг к другу. 

Действительно, если разбить вектора графа на четверки  )24)(13(),23)(14(),34)(12(,е ,

 )243(),142(),123(),134(  и  )234(),143(),132(),124( , то их линейные оболочки взаимно 

ортогональны, а вектора внутри каждой четверки равноудалены друг от друга в 3R , то 

есть их концы расположены в вершинах симплекса. Замечательным фактом оказалось 

то, что функция на группе 4A , сопоставляющая элементу х  косинус угла между е  и х , 

то есть ),cos( xe , и характер геометрического представления группы G  оказались 

пропорциональными: ),cos(dim)( xeVxG  . Этот факт пока не поддается 

обоснованию, но отметим, что это равенство справедливо для геометрических графов 

всех неабелевых групп, для которых эти графы уже известны. 
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УДК 551.588.7 

APPLICATION OF GIS FOR INVENTORY POLLUTION SOURCES  

AND STORAGE SITES OF CARBON DIOXIDE 

 
А. V. Osipova, A. V. Dvoynikov, M. V. Beskrovnaya 

 
Introduction. Performed analysis of Ukrainian stationary sources of carbon dioxide emissions (CO2) into the 

atmosphere and the geology of eastern regions leads to a number of preliminary recommendations for further 

scientific and technological research to be carried out to provide process of implementation of CCS technologies 

in Ukraine. 

Keywords: CO2 emissions, carbon capture, geological storage, geographic information system, Eastern Ukraine. 

 

The study was carried out in the framework of the Grant No. DCI/ENV 2010/243-865 

“Low-Carbon Opportunities for Industrial Regions Of Ukraine (LCOIR-UA)”, which is 

implemented by the Donetsk National University (Ukraine) and funded by the European 

Union.  

The potential of Sourses of CO2 Emissions. Using the information of the 5 open 

databases: IEA, BELLONA, CARMA, DTEK and BIOMASS,- as well as new more data 

obtained directly from the thermal power plants, iron and steel, coke, cement, chemical plants 

and oil refineries, geographic information system(GIS) sources of CO2 were established. The 

study covers five eastern regions of Ukraine (previously mentioned). 

This GIS in the test mode is available on the LCOIR-UA project website and businesses 

can read this data about their emissions of CO2, which are listed in network connections, and 

correct the data in accordance with the actual volumes of emissions of the enterprise.  

Using this GIS, one can estimate the amount of CO2 emissions from a particular 

company, as well as obtain data about its geographic location and other useful information 

about the company (5 variants of icon size of enterprises conform to the following gradation 

of enterprises in terms of emissions of CO2: 1Mt/year or less, 1-4 Mt/year, 4-7 Mt/year, 7-10 

Mt/year. 10 Mt/year or more). 

 
Fig. 1. GIS of CO2 sources of emissions in eastern Ukraine. 
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GIS makes it possible to simultaneously analyze all the enterprises of chosen industries 

of the Ukrainian economy (Fig.1), or consider only companies in selected industries: coal-

fired power stations (as of 2011, the share of coal in the fuel thermal power plants is more 

than 97.5% vs 52.3% as shown in the CARMA) is currently represented in the GIS4 12 gas-

fired plants-1; steel mills-13; coking plants-14; cement plants-8; various chemical plants 

(including oil)-3 [1]. 

It is planned to extend this database with data on CO2 emissions from all enterprises 

which are the major air pollutants in these regions – the enterprises of housing and communal 

services of the city, houses in the private sector, as well as from road transport. 

As this GIS is based on informal sources of information, the real value of the volume of 

CO2 emissions from particular company may differ from the values presented in the GIS. In 

such cases, an enterprise may apply to the LCOIR-UA project website with a proposal to 

update the information on the volume of CO2 emissions, to be in line with the official 

statistical reporting of the enterprise. Such regular updates on the amount of CO2 emissions 

would indicate a commitment to a responsible attitude towards the problems of global climate 

change and an awareness of the role of a “carbon footprint” in the occurrence of these 

problems [2]. 

The potential of CO2 Storage Reservoirs. Pumping of CO2 in geological formations 

has more than thirty years of experience working to improve oil and gas recovery beds. In 

addition, in recent times numerous studies on the geological storage of CO2 are held in 

various countries. As a long-term storage of CO2, porous or fractured sedimentary rocks 

(collectors) are mainly considered, limited by the surrounding mountain environment and the 

earth’s surface with low permeable or substantially impermeable rocks (confining or tires).  

It should be noted that natural gas storage (including combustible ones) of natural 

genesis are reliable over hundreds of thousands or millions of years, leakage of these gases 

are negligible. There are three main types of formations where geological storage of CO2 is 

possible: oil and gas basins which are depleted or are in some stage of depletion deep lying 

saline formations and have no commercial coal seams. 

There are three main types of formations where geological storage of CO2 is possible: 

oil and gas basins which are depleted or are in the stage of depletion, deep lying saline 

formations, and have no commercial coal seams. Among other possible geological formations 

basalt and shale oil are also considered, but their potential remains insufficiently studied. 

The success of the method of the geological storage of CO2 is confirmed by the results 

of experiments carried out at different times of the companies MRCSP, MGSC, SECARB, 

SWP, WESTCARB, BIG SKY, PCOR (USA), as well as in projects Weyburn, Fenn Big 

Valley (Canada), Sleipner (Norway), Yubari (Japan), Qinshui Basin (China), ets.  

Search and selection of geological structures and horizons that can serveas long term 

storage of CO2 in oil and gas basins is based, as a rule, on the results of the previous searching 

and exploration works, and the determination of the potential areas for CO2 storage requires 

additional research.  

In Ukraine, there are large oil and gas provinces with large amounts of productive 

horizons. One of the largest oil and gas regions- the Dnieper-Donets Basin is located within 

the boundaries of two large structures-the Dnieper-Donets Valley (DDV) and the Donets Coal 

Basin (Donbass). Gas presence of Dnieper-Donets basin is closely related to the clastic 

sedimentary rocks of the Middle and Upper Carboniferous and Lower Pernian. The Methane 

gas content of Donbass is also associated with the coal-bearing Carboniferous strata. 

The results of previous exploration works has shown that the geological conditions of 

DDV and Donbass one of the most promising gas-bearing areas are the areas with the stored 

hydro chemical sediments of Permian age. The important role of hydro-chemical sediments of 
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Permian age. The important role of hydro-chemical deposits in their good insulating 

properties (alternating-tight oil and gas layers of rock salt, gypsum and anhydrite dense). The 

location of hydro chemical sediments in the upper part of a large cycle of sedimentation 

where lithofacies composition is dominated by rocks with good reservoir properties is also 

important [3]. 

These factors combined with high power gas permeable sedimentary rocks, have creted 

favorable conditions for the free migration of hydrocarbons and their concentration under an 

impenetrable veil oh hydro-chemical sediments. In the Donbas Lower Permian hydro-

chemical formations are developed in the north-western part within Bakhmutskaya and 

Kalmius Toretskoy-basins. The structure Bakhmutskaya and Kalmius-Toretskoy basins 

contains three floors: the Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. Mesozoic and Cenozoic 

structural floors are unpromising in terms of the geological storage of CO2. 

The results of analysis on the possible areas of geological storage of CO2 have been 

merged into a single GIS of storage of CO2 (fig. 2), which is available on the project website 

and shows the following: Devonian salt stocks, Permian salt bearing sediments, 

Carboniferous coal-bearing deposits, Devonian boundary saline aquifers horizons, the border 

of the Paleozoic sediments, the Dnieper-Donets gas-and oil-bearing basin and the Donetsk 

coal basin, as well as the location of the main sources of CO2-energy enterprises and steel 

sectors. 

 

 
Fig. 2. GIS of CO2 storage areas in the Ukrainian target regions. 
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Fig. 3. Geographic location scheme of clusters of sources of CO2 emissions, possible sites for the geological 

storage of CO2 and the direction of transport of CO2 from emission sources to the geological storage sates. 

 

Recommendations on the allocation of plots of CO2 storage. Operation proceeds to 

the step, which includes analytical studies of reservoir properties of each layer at different 

depths, mineralogical and spectrographic analyzes of rocks that form the horizon, the study of 

hydrodynamic, hydro-geological and structural-tectonic features of the entire thickness to the 

depth of the proposed store. Based an these data collector capacitance can be calculated. 

Only when the full complex of studies will be carried out, the conclusions about the 

suitability of the selected horizons for long term storage of CO2 will be made, and most 

importantly – the conclusion of the environmental services of process safety injection and 

storage of CO2 to the environment and people, it will be possible to proceed to the stage of 

preparation of experimental studies. Based on the results of foreign geological storage of CO2 

and features of the geological structure of the Donets Basin Districts (Novomoskovskiy, 

Petrikovskiy, Lozovskaya, Starobelsky and North-western outskirts of the Donbass) are 

proposed for further study of their potential geological storage of CO2. 

Summarizing the results of these preliminary studies, which are based on open sourse 

information, the geographical location scheme of clusters of seurces of CO2 emissins, possible 

sites for the geological storage of CO2 and the approximate direction of transport of CO2 from 

emission sources to storage tanks was built, where conventional sources of CO2 clusters are 

marked with yellow hatched ovals, from which the blue arrows indicate the approximate  

direction of transport of CO2 to the alleged sites of storage – brown dash-dotted ovals (fig. 3). 

Furthermore, black squares show the location of existing coal mines near which reservoirs for 

CO2 storage fundamentally cannot be placed [4]. 

The Figure 3 shows the location of exploration wells from which the samples were 

taken in order to determine the porosity of rocks by means of computerized tomography on 

the synchrotron.Hereinafter 5 samples have been studied in the software avizofire with 2-

times and 10-times enlargement. Obtained porosity value is about 3, which allows us to make 

a preliminary conclusion of the promising use of Donbas sedimentary deposits for long-term 

CO2 storage [5]. 
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MP2 ТА DFT ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОМОЛЕКУЛЯРНОЇ  

ДИНАМІКИ 2-ПІРІДИН-2-ІЛ-1Н-БЕНЗІМІДАЗОЛА 
 

К. В. Рульова., О. В.  Ракша  

 
Резюме. У роботі представлені результати DFT і MP2 теоретичних досліджень внутрішньої динаміки 2-

(піридин-2-іл)-1H-бензімідазолу. В наближенні даних методів розраховані структурні параметри для 

конформерів 2-(піридин-2-іл)-1H-бензоімідазолу, оцінені значення внутрішніх бар'єрів обертання, 

розраховані хімічні зсуви ядер 
1
H і 

13
C. Виконано порівняльний аналіз розрахованих та 

експериментальних величин. 

Ключові слова. 2-пірідин-2-іл-1Н-бензімідазол, DFT, MP2, молекулярне моделювання, 

внутрішньомолекулярна динаміка, конформери. 

 

Вступ 

Похідні бензімідазолу – перспективні сполуки-лідери в дизайні лікарських 

препаратів, що мають антимікробну, противірусну та протиракову активність [1]. 

Введення в структуру бензімідазолу піридинового фрагмента забезпечує додатковий 

координаційний центр і відкриває широкі можливості для створення на основі такої 

структури біоміметичних каталітичних і сенсорних систем. Ефективність і 

селективність таких систем буде залежати від конформаційних властивостей пірідиніл-

бензімідазольного фрагмента. 

Похідні бензімідазолу, як відомо, мають цікаві фотохімічні і фотофізичні 

властивості [2-6]. У роботах [7-12] 2-пірідин-2-іл-1Н-бензімідазол пропонується як 

модельна сполука для вивчення вмісту води у мембранах паливних елементів. 

Молекула існує як монокатіон, дікатіон або у нейтральній формі в основному стані, 

залежно від кислотності середовища і зазнає збудженого стану при 

внутрішньомолекулярному перенесенні протона з утворенням таутомерної формі у 

збудженому стані [10]. Цей процес відбувається через водний місток, що складається з 

однієї молекули води, або шляхом передачі атома водню з азоту імідазолу в азот 

піридину [10-13]. 

Метою даної роботи є вивчення внутрішньомолекулярної динаміки 2-пірідин-2-

іл-1Н-бензімідазолу та параметрів його ЯМР 
1
Н і 

13
С спектрів методами комп'ютерної 

хімії. 

 

Експериментальна частина 

Експериментальні спектроскопічні ЯМР 
1
Н і 

13
С дослідження 2-пірідин-2-іл-1Н-

бензімідазолу (PBI) виконані на пристрої Bruker Avance II 400 (400 МГц для ядер 
1
Н і 
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100 МГц для 
13
С), розчинник – хлороформ-d, внутрішній стандарт – тетраметилсилан. 

Спектроскопічні дослідження проводили при температурі 298 К. 

Параметри молекулярної геометрії, електронної будови та термодинамічні 

характеристики молекули 2-пірідин-2-іл-1Н-бензімідазолу розраховували за допомогою 

програми GAUSSIAN03. На першому етапі виконувалась задача оптимізації молекулярної 

геометрії об’єктів, після чого проводився розрахунок частот гармонічних коливань та 

термодинамічних параметрів. Отримані після оптимізації молекулярної геометрії 

стаціонарні точки були визначені як мінімуми, оскільки для них були відсутні від’ємні 

значення аналітичних гармонічних коливальних частот. Для вирішення задачі вибору 

оптимального методу розрахунку геометрії 2-пірідин-2-іл-1Н-бензімідазолу було 

виконано оцінку параметрів будови молекули в наближенні методів Хартрі –Фока (HF) з 

базисним набором 6-31G та з врахуванням кореляції електронів в рамках методів МР2/6-

31G і B3Р86/6-31G. 

Розрахунок хімічних зсувів ядер
 1
Н і 

13
С в молекулі 2-пірідин-2-іл-1Н-

бензімідазолу виконано методом GIAO [
14
] в наближенні моделі ізольованої частинки. 

Для розрахунку використані рівноважні геометрії PBI, одержані в наближенні методів 

MP2/6-31G та B3P86/6-31G. На основі одержаних в результаті розрахунку констант 

магнітного екранування (, м.ч.), оцінювали величини хімічних зсувів (, м.ч.) ядер 1Н 
и 

13
С в молекулі PBI. Як стандарт використано тетраметилсилан (ТМС), для якого було 

виконано повну оптимізацію молекулярної геометрії та розрахунок  з використанням 

однакового рівня теорії і базисного набору. Величини хімічних зсувів ядер 
1
Н и 

13
С 

находили як різницю констант магнітного екранування відповідних ядер в молекулі 

TMС і 2-пірідин-2-іл-1Н-бензімідазолу. 

 

Результати та їх обговорення 

Рівноважна молекулярна конфігурація PBI на першому етапі була отримана в 

наближенні методу Хартрі-Фока з базисним набором 6-31G. Вона стала вихідною для 

подальших досліджень з використанням методів MP2/6-31G та B3P86/6-31G і (рис. 1). 

В даному випадку обидва фрагмента (пірідиновий і бензімідазольний) розташовані в 

одній площині і величина торсійного кута С-С-C-N складає 0º. Така рівноважна 

конфігурація була використана у подальших розрахунках для вивчення 

внутрішньомолекулярної динаміки пірідинового фрагмента. 

 
Рис. 1. Рівноважна молекулярна конфігурація 2-пірідин-2-іл-1Н-бензімідазолу, 

отримана методом МР2/6-31G та візуалізація граничних молекулярних орбіталей 

 

Як координату внутрішньо-молекулярного обертання для дослідження 

внутрішньо молекулярної динаміки в молекулі PBI використали торсійний кут Θ = С9-

С8-C7-N1 (нумерація атомів відповідно Рис. 1). Величину Θ варіювали в межах від 0° 

до 360° з кроком 15° при повній оптимізації всіх інших геометричних параметрів 

молекули PBI. В наближенні методів MP2/6-31G та B3P86/6-31G розраховано зміну 

повної енергії 2-пірідин-2-іл-1Н-бензімідазолу при внутрішньомолекулярному 

НВМО 

ВЗМО 



294 

 

обертанні пірідинового фрагмента навколо зв'язку С8 – С7. На рис. 2 наведена типова 

крива внутрішньомолекулярної динаміки. 

 

Рис. 2. Крива внутрішньомолекулярної динаміки 2-пірідин-2-іл-1H-бензімідазолу, розрахована 

методом Хартрі-Фока з базисним набором 6-31G 

 

Величина ∆Е – конформаційна енергія. Вона розрахована як різниця повної 

енергії конформації молекули PBI з поточною величиною координати Θ і повної енергії 

конформера з найменшою енергією. На кривій (рис. 2) спостерігається 4 мінімуми. 

Вони відповідають величинам Θ = 0°, 135°, 225° і 360°. Конформації молекули PBI з 

вказаними величинами Θ представлені на рис. 3. Конфігурації молекули 2-пірідин-2-іл-

1Н-бензімідазолу з величиною Θ, що дорівнюють 0° і 360° – ідентичні та відповідають 

одному конформеру. Мінімуми на кривій, відповідні Θ = 135° і Θ = 225° (МР2 метод) 

також ізоенергетичні. Дані конфігурації характеризуються однаковим значенням 

величини дипольного моменту. Тому далі розглядаємо тільки два конформери: 

конформер 1 (Θ =0°) і конформер 2 (Θ =135°). 

 
Рис. 3. Конформації молекули 2-пірідин-2-іл-1Н-бензімідазолу з Θ = 0°, 135°, 225° і 360°, що 

відповідають мінімумам на кривій внутрішньомолекулярного обертання, отриманій методом Хартрі-

Фока з базисним набором 6-31G 

 

Отримані криві внутрішньомолекулярної динаміки дозволяють розрахувати 

величини бар'єрів внутрішнього обертання в молекулі PBI, відповідні переходам 

конформер 1 → конформер 2 (ΔЕ1→2) і конформер 2 → конформер 1 (ΔЕ2→1). 
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Розраховані величини представлені у таблиці 1. Вони непогано співпадають з 

експериментальною величиною [15], одержаною методами ЯМР 
1
Н і 

13
С спектроскопії.  

 
Таблиця 1 

Характеристики конформерів PBI і величина бар’єра внутрішньомолекулярного обертання 

Метод 
Конформер 1 Конформер 2 ΔЕ1→2, 

кДж/моль 

ΔЕ2→1, 

кДж/моль Θ , ° μ, D Θ, ° μ, D 

MP2/6-31G 0 2,93 136 5,53 44,5 4,7 

B3P86/6-31G 0, 360 2,48 165, 195 5,23 58,6 2,3 

 

Для визначених конформерів молекули PBI розраховані параметри ЯМР 
1
Н і 

13
С 

спектрів. Хімічні зсуви ядер 
1
Н і 

13
С, розраховані в наближенні методів MP2/6-31G і 

B3P86/6-31G, для конформерів молекули PBI порівняли з відповідними 

експериментальними параметрами спектрів. Спостерігаються лінійні залежності між 

розрахованими квантово-хімічно та одержаними експериментально величинами. На 

рисунку 4 представлені типові залежності.  

 

Рис. 4. Залежність між експериментальними та розрахованими в наближенні методів MP2/6-31G та 

B3P86/6-31G  величинами хімічних зсувів ядер 
13
С молекули 2-пірідин-2-іл-1Н-бензімідазолу (1 - 

конформер 1, 2 - конформер 2) 

 

Найкраще узгодження між експериментальними і розрахованими величинами 

хімічних зсувів ядер молекули PBI спостерігається у випадку конформеру 1. Це 

узгоджується з результатами дослідження внутрішньо молекулярної динаміки 

молекулі. Кореляція між розрахованими і експериментальними величинами краща у 

випадку параметрів ЯМР 
13
С спектрів порівняно із відповідними величинами для ЯМР 

1
Н спектрів. Тому плануються подальші дослідження молекули PBI методами MP2/6-

31G і B3P86/6-31G з врахуванням впливу розчинника.  

 

Висновки 

В наближенні методів MP2/6-31G та B3P86/6-31G  досліджено молекулярну 

структуру та внутрішньомолекулярну динаміку молекули 2-пірідин-2-іл-1Н-

бензімідазолу. Показано наявність двох конформерів для молекули PBI. Причому 

найбільш стабільною є конформація молекули з координатою Θ=0º. Визначено бар’єри 

внутрішньомолекулярного обертаня. Перехід конформер 1→ конформер 2 складає ~56 

кДж/моль. Енергетичний бар’єр конформер 2→ конформер 1 складає ~2 кДж/моль. 

Таким чином, молекула 2-пірідин-2-іл-1Н-бензімідазолу є конформаційно лабільною. 
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Експериментально і в наближенні методів MP2/6-31G та B3P86/6-31G досліджені 

параметри ЯМР 
1
Н і 

13
С спектрів молекули PBI. Показано, що між експериментальними 

та розрахованими величинами спостерігається лінійна залежність. Найкраще 

узгодження експериментальних і розрахованих величин спостерігається у випадку 

конформеру з найменшою енергією. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ 

НЕЙРОМЕДИАТОРНИХ СИСТЕМ НА МОДИФИКАЦИЮ ТРЕВОЖНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ С ИСХОДНО ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

ТРЕВОЖНОСТИ 

 
А. Н. Скоропадская, Е. Г. Цуканова, Г. А. Фролова  

 
Резюме. Исследована индивидуальная чувствительность к стимуляции активности 

нейромедиаторных систем на модификации тревожного поведения животных с исходно высоким 
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уровнем выраженности данной психоэмоциональной характеристики. Установлено, что стимуляция 

норадреналин- и дофаминергической систем мозга вызвала анксиолитический эффект.  

Ключевые слова: тревожность, нейромедиаторные системы. 

 

В медицинской практике тревожные и тревожно-фобические состояния могут 

наблюдаться как в рамках самостоятельных форм, так и в качестве неврозов. Очень 

часты тревожные расстройства в сочетании с депрессивной симптоматикой [1, 2]. 

Такого рода заболевания являются весьма сложными в фармакотерапевтическом плане. 

Выбор адекватного препарата для коррекции тревожных и тревожно-депрессивных 

расстройств должен основываться как на известных механизмах формирования 

синдрома тревоги, так и на фармакологических характеристиках тех или иных средств. 

Механизм индукции тревожных расстройств достаточно сложен. По современным 

представлениям, развитие тревоги не является результатом нарушения функции какой-

либо одной нейромедиаторной системы, а отражает дисбаланс различных 

нейромедиаторов на самых разных уровнях структурно-функциональной организации 

[2, 3]. Традиционно, ключевое место в формировании отмеченного дисбаланса отводят 

ГАМК-ергической системе. В то же время в последние годы накапливается все больше 

данных, свидетельствующих о важной роли в патогенезе тревожных расстройств 

дисфункции серотонинергической системы, а также глутаматной и нейропептидной 

медиации. Однако, отсутствуют данные о вкладе норадренергической и 

дофаминергической систем в формирование тревожного поведения.  

В связи с этим в представленном фрагменте комплексной работы изучено влияние 

стимуляции некоторых нейромедиаторных систем на проявление тревожного 

поведения белых крыс. 

Материалы и методы. Эксперимент был выполнен на 90 белых лабораторных 

крысах-самцах массой 180±8 г., содержащихся в виварии в стандартных условиях. 

Уровень тревожности устанавливали с помощью стандартной методики приподнятого 

крестообразного лабиринта (ПКЛ) согласно выраженности маркерного показателя 

тревожности – времени пребывания животного на открытом пространстве ПКЛ 

(центр+открытые рукава). Исходная группа (90 особей) была первоначально 

протестирована в условиях ПКЛ для отбора животных с высокой тревожностью 

(контрольное исследование). Отобранные высокотревожные особи (n=37) были 

случайным образом разделены на 3 подгруппы, которые принимали участие в 

дальнейшем эксперименте. На первой подгруппе (n=13) исследовали влияние 

стимуляции серотонинергической системы L-триптофаном (100 мг/кг, в/бр), на второй 

(n=12) – стимуляции норадренергической системы мапротилином (20 мг/кг, в/бр), на 

третьей (n=12) – стимуляции дофаминергической системы эглонилом (1 мг/кг, в/бр) на 

модификации тревожного поведения животных.  

Первичные экспериментальные данные обрабатывались с помощью общепринятых 

методов математической статистики. Разделение исследуемой популяции животных на 

группы с различными индивидуально-типологическими особенностями проводилось 

согласно правилу 67,0 . Для оценки достоверности различий между результатами 

контрольных и опытных исследований использовался U-критерий Манна-Уитни. С 

помощью корреляционного анализа устанавили наличие связей между определяемыми 

психоэмоциональными показателями животных. Математическая обработка материала 

проводилась с помощью пакета программ STATISTIСA 6.0 и Excel. 

Обсуждение результатов. Установлено, что избирательная стимуляция 

активности нейромедиаторных систем у животных с исходно высоким уровнем 

тревожности выявила анксиолитический эффект (увеличение времени пребывания на 

открытом пространстве ПКЛ) при усилении активности катехоламинергических систем 
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(норадрен- и дофаминергической). В случае же введения L-триптофана достоверных 

отличий не установлено (рис. 1, А).  

Кроме того, в результате стимуляции активности дофаминергической системы 

возросло количество повторных выходов на открытое пространство ПКЛ (на 

44,4±6,18%, рu<0,05). Введение предшественника серотонина (рис. 1, Б) оказало 

противоположный эффект на данный показатель – количество выходов сократилось с 

2,2±0,24 до 0,9±0,26 (рu<0,01). 

Другой показатель тревожности – количество выглядываний из закрытых рукавов 

лабиринта (рис. 2, А) достоверно сократился у животных в результате введения L-

триптофана и депренила на 45,7±6,74% (рu<0,01) и 40,7±7,22% (рu<0,01) 

соответственно. Стимуляция норадренергической системы мапротилином не оказала 

влияния на данный показатель тревожного поведения. 

Двигательная активность, которая выражается в данном тесте в количестве 

переходов между закрытыми рукавами, сократилась в результате фармакологического 

воздействия стимулирующего характера на нейромедиаторные системы. 
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Рис. 1. Влияние избирательной стимуляции активности нейромедиаторных систем на время пребывания 

(А) и количество повторных выходов (Б) животных на открытое пространство ПКЛ. 

Примечание: #, ● – разница статистически значима (рu<0,05) и (рu<0,01) соответственно в сравнении с 

показателями контроля. 

 

При чем, при воздействии на катехоламинергические системы, уровень 

двигательной активности сократился в среднем в 1,6-1,8 раза (рu<0,05), а в случае 

серотонинергической системы достоверных отличий не обнаружено, однако тенденция 

к снижению сохранена. 

Рис. 2. Влияние избирательной стимуляции активности нейромедиаторных систем на количество 

выглядываний из закрытых рукавов (А) и количество переходов между закрытыми рукавами (Б) 

животных в ПКЛ. 

Примечание: #, ● – разница статистически значима (рu<0,05) и (рu<0,01) соответственно в сравнении с 

показателями контроля. 

 

Следует отметить, что активация активности нейромедиаторных систем оказала 

специфическое воздействие и на уровень выраженности исследовательской активности, 

которую определяли по числу вертикальных стоек на открытом пространстве 

лабиринта. Так, после введения ингибитора обратного захвата норадреналина – 

мапротилина –  подгруппа исследуемых животных показала 1,1±0,23 вертикальных 

стоек, в то время как при контрольном тестировании данный показатель тревожного 

поведения отсутствовал. Ингибитор МАО-Б (депренил) и предшественник серотонина 
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(L-триптофан) не изменили уровня выраженности исследовательской активности. 

Проведенный корреляционный анализ выявил следующие закономерности. 

Так, в контрольных исследованиях для всех высокотревожных животных (n=40) 

выявлена прямая корреляционная зависимость между:  

1. показателем времени пребывания на открытом пространстве ПКЛ и 

количеством:  

 повторных выходов на открытое пространство(rконт=0,64, р<0,01)  

 вертикальных стоек (rконт=0,33, р<0,05);  

2. между количеством повторных выходов на открытое пространство лабиринта и 
числом:  

 выглядываний из закрытых рукавов (rконт=0,45, р<0,01),  
 количеством переходов между рукавами (rконт=0,44, р<0,01),  
 вертикальных стоек (rконт=0,57, р<0,01);  
3. между количеством вертикальных стоек и количеством выглядываний из 

закрытых рукавов (rконт=0,39, р<0,01). 

После стимулирующих фармакологических воздействий на нейромедиаторные 

системы в случае введения L-триптофана и мапротилина была утрачена 

корреляционная зависимость между маркерным показателем и количеством выходов в 

открытые рукава, в то время как после стимуляции дофаминергической системы 

депренилом направленность связи изменилась с прямой на обратную (rдепр=-0,51, 

р<0,05, n=16). 

Обращает на себя внимание сохранение прямой корреляционной зависимости 

между количеством повторных выходов на открытое пространство и выглядываниями 

из закрытых рукавов в случае всех трех воздействий. Отмечено возникновение 

отсутствующей в контроле корреляционной зависимости между выглядываниями из 

закрытых рукавов и количество переходов после стимуляции серотонинергической и 

дофаминергической систем. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что животные с исходно 

высоким уровнем тревожности проявляют наибольшую чувствительность к 

избирательной стимуляции кателоламинергических систем мозга. Модификация 

тревожного поведения животных свидетельствует о выраженном анксиолитическом 

эффекте активации дофамин- и норадренергической систем. 
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КІНЕТИКА РЕАКЦІЇ БЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ З ЕПІХЛОРГІДРИНОМ 

 В ПРИСУТНОСТІ ТРЕТИННИХ АМІНІВ 
 

Ю. О. Слотіна, М. А. Сінельникова, О. М. Швед 

 

Резюме. В роботі проведено дослідження температурно-структурних чинників на швидкість 

ацидолізу епіхлоргідрину бензойною кислотою в присутності третинних амінів. Визначено нульовий 
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порядок реакції за нуклеофільним реагентом. Показано, що стерично затруднені третинні аміни 

виявляють низьку каталітичну активність. Розраховано активаційні параметри реакції.  

Ключові слова: кінетика, ацидоліз, епіхлоргідрин, порядок реакції, активаційні параметри. 

 

Епоксидні смоли широко використовуються в різноманітних галузях техніки для 

виготовлення широкого спектру виробів, клеїв, композиційних матеріалів, 

просочувальних компаундів для електроніки [1, 2], а також у фармацевтичній 

промисловості.  

Реакція, яка лежить в основі утворення мономерів для синтезу поліепоксидів з 

заданим комплексом властивостей, є взаємодія карбонової кислоти з 1-хлор-2,3-

епоксипропаном (епіхлоргидрин, ЕХГ) з подальшим дегідрохлоруванням 

хлоргідринового ефіру [1]: 

-NaCl, 

-NaCl, 

 

(1) 

Не дивлячись на велику кількість робіт з цієї тематики [1-4] залишаються 

відкритими питання про механізм даної реакції. Для встановлення механізму 

каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину важливим є визначення порядку реакції за 

кожним реагентом та вивчення впливу концентрації вихідних речовин, температури на 

швидкість реакції. 

Метою даної роботи є вивчення реакційної здатності бензойної кислоти при 

взаємодії з епіхлоргідрином в присутності третинних амінів. 

Кінетичні дослідження реакції ацидолізу ЕХГ бензойною кислотою проведені в 

температурному інтервалі 30-80 °С у надлишку ЕХГ, що є одночасно і субстратом, і 

розчинником. В якості каталізатору обрано серію третинних амінів, рКа яких 

відрізнюються  майже на 9 порядків (1,6 - 10,08) – трибензиламін, N-метилпіперидин, 

N,N-диметиланілін, 4-форміл-N,N-диметиланілін, концентрація яких варіювалась в 

межах 0,01 – 0,00125 моль/л. Хід процесу контролювали по зміні концентрації 

бензойної кислоти методом потенціометричного кислотно-основного титрування. 

Бензойну кислоту очищували методом сублімації [5], N-метилпіперидин та N,N-

диметиланілін переганяють під зниженим тиском [6]. Трибензиламін очищували 

кристалізацією з ізопропанолу (на 1 г речовини беруть 10 мл розчинника), 4-форміл-

N,N-диметиланілін перекристалізовували з суміші бензол: петролейний ефір 3:2 (на 1 г 

речовини беруть 5 мл розчинника) [5]. Експериментальні температури топлення та 

кипіння вихідних речовин узгоджуються з літературними даними [5]. Технічний ЕХГ 

сушили над сульфатом натрію та переганяли, відбираючи фракцію з Ткип. = 116,5 ‒ 

117 °С (літ. Ткип. = 117 °С [5]). 

Для встановлення кінетичного закону, якому підкоряється реакція (1) 

першочерговим завданням є визначення порядків реакції за вихідними реагентами. 

Проведено дослідження реакції бензойної кислоти з епіхлоргідрином в присутності 

третинних амінів при варіюванні концентрації каталізатору (рис. 1): 
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Рис. 1 Залежність зміни концентрації бензойної кислоти ((а-х), моль/л) від часу (t, с) в реакції з ЕХГ (s = 

11,47 моль/л) в присутності каталізатору N-метилпіперидину (b = 0,00125-0,005, моль/л), 60°С  

 

Графічні залежності ступеня конверсії бензойної кислоти від часу перебігу реакції 

мають прямолінійний характер з задовільним коефіцієнтом кореляції, що вказує на 

нульовий порядок реакції за бензойною кислотою. 

Розрахунок спостерігаємих констант швидкості проведено за формулами: 

де k0 – константа швидкості реакції першого порядку, с
-1

; 

k1 – константа швидкості реакції другого порядку, л/моль·с; 

a – вихідна концентрація заміщеної бензойної кислоти, моль/л; 

x – концентрація бензойної кислоти, що прореагувала, моль/л; 

b – вихідна концентрація ЕХГ, моль/л; 

t – час перебігу реакції, с. 

 

Для оцінки порядку реакції методом сталості констант розраховані спостерігаємі 

константи швидкості за рівняннями (1) та (2). Отримані значення спостерігаємих 

констант швидкості , що розраховані за рівнянням (1) є сталими в межах похибки 

експерименту, а константи, що розраховані за рівнянням (2) зростають за ходом 

процесу.  Таким чином графічним та методом сталості констант визначено нульовий 

порядок реакції за бензойною кислотою. Розраховані середні значення спостерігаємих 

констант швидкості реакції (1) наведені в табл.1. 

 
  

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 5000 10000 15000 20000

t, c

(a
-x

),
 м

о
л

ь
/л

bt

x
k 0  (

(1) 

xa

a

bt
k


 ln

1
1  (

(2) 



303 

 

Таблиця 1. 

Спостерігаємі (kсп) та каталітичні (kк) константи швидкості реакцій бензойної кислоти (a = 0,300 моль/л) 

з ЕХГ (s = 11,47-12,32 моль/л) в присутності каталізаторів – третинних амінів (b, моль/л), 60 °С. 

каталізатор b, моль/л kсп·10
7
, ·с

-1
 kк·10

5
, с

-1
 r 

Трибензиламін (I) 

(pKa=9,99) 

0,01 0,52±0,01 

0,292 ± 0,022 0,991 
0,0075 0,44±0,01 

0,005 0,359±0,010 

0,00375 0,343±0,013 

N-метилпіперидин 

(II) 

(pKa=10,08) 

0,005 20,0±1,0 

32,5 ± 5,7 0,955 
0,00375 18,8±1,3 

0,0025 12,1±0,6 

0,00125 8,70±0,10 

N,N –диметиланілін 

(III) 

(pKa=5,06) 

0,005 12,3±0,5 

20,6 ± 0,1 0,999 
0,00375 9,68±0,09 

0,0025 7,09±0,1 

0,00125 4,57±0,07 

4-СНО-N,N –

диметиланілін 

(IV) 

(pKa=1,6) 

0,005 2,05±0,26 

2,30 ± 0,30 0,993 
0,00375 1,74±0,26 

0,0025 1,54±0,13 

0,00125 1,16±0,13 

Аналіз даних табл. 1 показує, що при збільшенні основності аміну швидкість 

реакції зростає (ср. II-IV).  Звертає на себе увагу той факт, що каталіз трибензиламіном 

(I) зменшує швидкість реакції майже на 2 порядки в порівнянні з N-метилпіперидином 

(II), в той час як їх основність одного порядку . Цей факт можна пояснити стеричними 

перешкодами, які виникають біля атому азоту трибензиламіну. 

Для визначення порядку реакції за каталізатором за рівнянням (3) отримані 

графічні залежності з задовільним коефіцієнтом кореляції, що свідчить на користь 

першого порядку реакції (1) за каталізатором, та розраховані каталітичні константи 

швидкості (kk) реакції (див. табл.1). 

bkkk kсп  0  (3) 

З літературних даних відомо, що порядок реакції за оксираном перший [7]. На 

основі встановлених нульового порядку реакції за бензойною кислотою та першого за 

каталізатором і з урахуванням надлишку субстрата, швидкість реакції (1) описується 

кінетичним рівнянням: 

skxabsk
dt

dx
спk  0)(                                                           (4) 

Оцінка чутливості реакції до природи каталізатору проведена за рівнянням 

Бренстеда (рис. 2):   

pKaGkR  lglg  (

(5) 

 
Рис. 2 – Залежність lg kk від pKa для реакції бензойної кислоти з ЕХГ в присутності каталізаторів: 1 - 4-

СНО-N,N-диметиланілін, 2 – N,N-диметиланілін, 3 – N-метилпіперидин 
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lg kk = - (4,6 ± 0,4) + (0,129 ± 0,065) pKa r = 0,893 

Отримана кореляційна залежність вказує на низьку чутливість реакції бензойної 

кислоти з епіхлоргідрином від основних властивостей каталізатору ‒ третинних амінів. 

Важливою характеристикою реакції є її активаційні параметри. Вплив 

температури на швидкість реакції (1) оцінено за рівнянням Ареніуса: 

RTEAk a lnln                                                   (6) 

Залежності в координатах ln kсп від 1/Т мають прямолінійний характер (r ≥ 0,990), 

що вказує на незмінність механизму реакції в досліджуваному температурному 

інтервалі. Отримані значення Еа та розраховані ентальпії (ΔН
#
) і ентропії (ΔS

#
) активації 

наведені в табл.2. 

 
Таблиця 2 

Енергетичні параметри реакції бензойної кислоти (a = 0,299 моль/л) з епіхлоргідрином (s = 12,32 моль/л) 

в присутності каталізаторів (b, моль/л)  

T, K kcп·10
7

, c
-1 

ln A Ea, кДж/моль  ΔН
#
, кДж/моль  

-ΔS
#
, 

Дж/моль·K 

Трибензиламін (b = 0,01моль/л) 

333 0,523 ± 0,011 

12,0 ± 0,8 68,0 ± 2,5 62,5 163 343 1,01 ± 0,02 

353 2,05 ± 0,04 

N,N – диметиланілін (b = 0,005 моль/л) 

303 1,05 ± 0,01 

15,8 ± 0,4 66,8 ± 1,1 61,3 131 

313 2,58 ± 0,03 

323 5,65 ± 0,05 

333 12,3 ± 0,2 

343 22,9 ± 0,3 

 

Аналіз даних табл.2 показує, що значення енергії і ентальпії активації є 

сорозмірними та не залежать від природи каталізатору. Найбільш чутливою до 

структури та основних властивостей каталізатору ‒ третинних амінів ‒ є ентропія 

активації, яка зменшується із збільшенням стеричних перешкод у реакційного центра 

аміна. 

Таким чином, швидкість реакції ацидолізу епіхлоргідрину бензойною кислотою 

при каталізі третинними амінами залежить як від їх основних властивостей, так і від 

структури (стеричний фактор).  
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ МОДИФИКАТОРОВ  

НА МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ 

 
А. Ю. Сошникова, А. С.  Алемасова, О. А. Пономаренко  

 

Резюме. Рассмотрены возможные схемы атомизации нитрата алюминия(III) в присутствии 

комплексообразующих химических модификаторов в графитовых печах при электротермическом 

атомно-абсорбционном определении. Показано влияние процесса комплексообразования ионов Al
3+

 с 

модификатором на эффективность атомизации.  

Ключевые слова: электротермическая атомно-абсорбционная спектроскопия, алюминий, 

комплексообразующие модификаторы. 

 

Определение следов алюминия необходимо при анализе питьевой воды, крови 

больных, проходящих процедуру гемодиализа либо получающих лекарственные 

препараты, содержащие соединения алюминия и т.д. Электротермическая атомно-

абсорбционная спектроскопия (ЭТААС) позволяет проводить анализ с высокой 

чувствительностью, при этом необходимое количество пробы составляет всего 0,5-1 мл 

и даже меньше. Актуальной задачей при ЭТААС определении следовых количеств 

алюминия является правильность результатов, так как сложная матрица оказывает 

существенное влияние как на чувствительность, так и на сходимость.  

Матричные помехи при ЭТААС определении алюминия связаны с образованием 

легколетучих галогенидов. Именно улетучивание галогенидов, чаще всего хлоридов 

алюминия (Ткип AlCl3= 179,7°С [1]), является причиной ухудшения метрологических 

характеристик его ЭТААС определения. Способы устранения матричных помех 

базируются на знании механизма или хотя бы схемы образования свободных атомов 

алюминия в графитовой печи. 

Целью данной работы являлось исследование возможных схем атомизации 

соединений алюминия, в том числе в присутствии органических полидентатных 

лигандов в качестве химических модификаторов.  

В литературе описаны результаты изучения механизма атомизации соединений 

алюминия в графитовых печах [2]. Львов Б.В. наблюдал образование кратковременных 

всплесков абсорбционного сигнала в процессе атомизации оксида алюминия в 

графитовой печи. Данные всплески проявлялись на фоне плавного изменения сигнала, 

вызванного термической диссоциацией оксида. Львов Б.В. предположил, что этот 

эффект связан с так называемым карботермическим восстановлением оксидов. Был 

предложен механизм автокаталитического восстановления оксидов газообразными 

молекулами карбидов алюминия. Этот механизм был детально рассмотрен для Al2O3 и 

может быть выражен уравнениями: 

3Al(g) + 3C(s) → 1.5Al2C2(g) 

Al2O3(s/l) +1.5Al2C2(g) → Al(g) + 3CO(g) 

где s, l и g – твердая, жидкая и газообразная фазы. 

Однако в более поздних работах Львов Б.В. отказался от этой теории [3] и сейчас 

преобладает мнение о «традиционном» механизме образования свободных атомов 

алюминия для кислородсодержащих солей алюминия, а именно, термическая 

диссоциация оксида или его восстановление [4].  

Термодинамическое компьютерное моделирование позволяет прогнозировать 

состав и свойства сложных гетерогенных, многоэлементных систем в широком 

диапазоне температур и давлений с учетом химических и фазовых превращений, 

эффективно изучать термохимические процессы и оптимизировать условия их 
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проведения, прогнозировать результаты высокотемпературных взаимодействий, 

успешно систематизировать теоретическую и экспериментальную информацию. 

В частности, в работах Пупышева А.А. [5] использовалось термодинамическое 

моделирование (ТДМ) химического состава конденсированной и газовой фаз 

аналитической зоны графитовой печи электротермического атомизатора. Расчет 

термодинамического равновесия произвольных систем осуществляется путем 

минимизации изобарно-изотермического потенциала или максимизации энтропии 

системы при учете всех потенциально возможных в равновесии индивидуальных 

веществ. Проба с матрицей и химическим модификатором на поверхности атомизатора 

представляет собой достаточно «толстый» слой по сравнению с параметрами 

кристаллической решетки. Пупышев А.А. рекомендовал [6] рассматривать две зоны: 

нижняя зона (Б) контактирует и химически взаимодействует с материалом поверхности 

атомизатора (углеродом) (рис. 1) и верхняя (А), где такой контакт отсутствует. 

 
Рис. 1. А и Б –зоны слоя пробы, не контактирующие и контактирующие с материалом поверхности 

атомизатора, соответственно; λ0 – поток излучения от селективного источника света 

 

Нами проведено ТДМ процессов атомизации для нитрата алюминия в обеих зонах 

с использованием программы Астра-4 с банком данных ИВТАНТЕРМО. Полученные 

данные представлены графически в виде зависимости количества индивидуальных 

веществ (n) в молях в условной аналитической зоне от температуры графитовой печи 

для верхнего и нижнего слоев. Полученные данные представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Состав конденсированной и газовой фаз аналитической зоны при атомизации Al(NO3)3: 

а – верхний слой; б – нижний слой; с – конденсированная фаза. 

 

Видно, что химический состав аналитической зоны значительно сложнее, чем 

можно было себе представить, исходя из общепринятых представлений и механизмов 

атомизации. В конденсированной фазе присутствуют AlN и Al2O3, в газовой – 

различные оксиды, нитрид алюминия, восстановленный алюминий и его димер. Видно, 

что Al2O3 остается в конденсированной фазе вплоть до 2500°С. Известно, что Al2O3 

одно из самых тугоплавких соединений, которое может существовать в различных 

модификациях. Наиболее устойчивая модификация αAl2O3 (корунд) имеет температуру 

плавления 2044°С и температуру кипения 3530°С [1]. Следовательно, говорить о том, 

что образование свободных атомов алюминия идет из Al2O3, вряд ли приходится. 

Возможно, свободные атомы образуются из нитрида алюминия. Необходимо также 

отметить большое содержание Al2О в газовой фазе.  

Можно было ожидать, что нижняя зона, контактирующая с углеродом, будет 

более важной и информативной в плане выяснения схемы образования свободных 

атомов алюминия. Это подтверждают данные рис. 2б. В этой зоне также присутствуют 

AlN и Al2O3 в конденсированном состоянии. Видно, что при температуре 1700°С 

содержание Al2O3 резко уменьшается. Эта температура совпадает с экспериментально 

найденной нами максимально допустимой температурой пиролиза. Однако при этой 

температуре согласно данным ТДМ не отмечается рост количества восстановленного 
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алюминия в газообразном состоянии. По-видимому, имеет место промежуточная 

стадия: вначале образуется нитрид AlN из оксида в присутствии углерода при 1600-

1800°С Al2O3 + 3C + N2 = 2AlN + 3CO. Это согласуется с данными [7]. А затем AlN 

переходит в газовую фазу и разлагается.  

Таким образом, можно представить схему испарения и атомизации нитрата 

алюминия в виде совокупности одновременно протекающих процессов: 

4Al(NO3)3(l)  →  2AlN(l)  + 12NO2 + 3O2 

Al2O3(l)  + 3C(s) + N2 →  2AlN(l)  + 3CO 

Al2O3(l) → Al2O3(g) → Al2O(g) 

AlN(l) → AlN(g) → Al(g), где s, l и g – твердая, жидкая и газообразная фазы. 

Ранее был установлен факт влияния процесса комплексообразования иона 

алюминия(III) в растворе с органическими комплексообразующими модификаторами 

на величину аналитического сигнала алюминия при его ЭТААС определении. 

Исследовались такие модификаторы, как хинолин, 8-меркаптохинолин и 8-

оксихинолин. Депрессирующее влияние солянокислой матрицы устранялось в 

присутствии всех трех модификаторов, однако, наиболее эффективным являлся 8-

оксихинолин, образующий устойчивый комплекс с ионом алюминия(III) [8]. Было 

интересно проследить, как добавки органических модификаторов повлияют на схему 

атомизации. На рис. 3 представлены данные ТДМ для нитрата алюминия в присутствии 

8-меркаптохинолина в нижней зоне.  

 

 
Рис. 3. Состав конденсированной и газовой фаз аналитической зоны при атомизации Al(NO3)3 в 

присутствии 8-меркаптохинолина 

 

В конденсированной фазе преобладает Al2O3, однако добавка серусодержащего 

реагента приводит к появлению значительных количеств Al2S3, AlN, Al4C3 и Al по 

сравнению с аналогичными расчетами для системы без модификатора. Причем, по мере 

расходования Al2O3, AlN, Al4C3 увеличивается содержание Al в конденсированной фазе 

до 2000°С. Свыше этой температуры идет существенный рост содержаний Al и Al2О в 

газообразной фазе. Четко видно, что добавка серусодержащего реагента меняет схему 

атомизации. Вероятнее всего, что свободные атомы алюминия образуются путем 

испарения восстановленного алюминия. 
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Аналогичные расчеты были проведены и для системы «Al(NO3)3 + модификатор 

8-оксихинолин» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Состав конденсированной и газовой фаз аналитической зоны при атомизации Al(NO3)3 в 

присутствии 8-оксихинолина 

 

Из данных рис. 4 видно, что схема образования свободных атомов алюминия в 

присутствии 8-оксихинолина существенно отличается от аналогичных расчетов в 

присутствии других модификаторов. В широком диапазоне температур преобладает 

восстановленный алюминий в конденсированной фазе. Очевидно, что добавка 

модификатора создает условия для раннего восстановления алюминия, что связанно, 

вероятно, с характером пиролиза оксихинолината алюминия.  При 1800°С начинается 

образование газообразного Al2О из Al2O3 и Al4C3. Однако в данной системе в газовой 

фазе преобладают свободные атомы алюминия, чего не наблюдалось для 

рассматриваемых ранее модификаторов.  

Адекватность использованного нами приема моделирования и корректность 

предложенных схем подтверждают проведенные нами экспериментальные 

исследования метрологических характеристик чувствительности и сходимости ЭТААС 

определения Al в присутствии модификаторов. Чувствительность в ЭТААС принято 

характеризовать характеристической массой (масса, обеспечивающая 1% поглощения 

или 99% пропускания или величину А=0,0044). Для ее определения в графитовую печь 

электротермического атомизатора спектрометра Сатурн-3 дозировали 20 мкл раствора 

Al(NO3)3 с концентрацией 20 мкг/л в 0,001 М водно-этанольных (3:2) растворах 8-

оксихинолина и 8-меркаптохинолина. Для сравнения исследовали также добавку 

хинолина, который не содержит функционально-аналитических групп и не образует 

комплексов с ионами Al(III). Проводили нагрев печи по следующей программе: сушка 

30 с при температуре 100°С; пиролиз 40 с при температуре 1700°С; атомизация 5 с при 

2600°С; очистка 3 с при 2900°С. На стадии атомизации отключали аргон во внутренней 

полости графитовой печи. Измеряли интегральное значение абсорбционности 

алюминия A(t) на резонансной длине волны 309,3 нм при ширине щели монохроматора 

0,2 нм. Источником резонансного излучения служила лампа с полым катодом. 

Характеристическую массу mxap (в пг) рассчитывали как: 

)(

0044.0

tA

VC
mxap


 , где C – концентрация алюминия, мкг/л; V – объем аликвоты, 

мкл; A(t) –интегральное значение абсорбционности. 

Дозирование проводили несколько раз и рассчитывали показатель сходимости – 

относительное стандартное отклонение Sr: 



310 

 

1

)(
1 1

2










n

AA

A
S

n

i

i

r  , где Ai – измеренные значения абсорбционности; Ᾱ – 

среднее значение абсорбционности; n- количество параллельных измерений. 

Полученные данные обобщены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Значение метрологических характеристик ЭТААС метода определения алюминия в присутствии 

органических модификаторов  (n= 5; P=0.95) 

Модификатор 0,001 М * mхар, пг Sr 

Раствор Al(NO3)3 без 

модификатора 
10 0.12 

Хинолин 

 

 

 

11 0.16 

8-меркаптохинолин 

 

 

 

 

15 0.16 

8-оксихинолин 

 

 

 

9 0.06 

* - водно-спиртовые растворы (H2O : C2H5OH= 3:2) 

 

Полученные нами значения характеристических масс хорошо согласуются с 

литературными данными, согласно которым mxap при ЭТААС определении алюминия 

составляет от 6 до 10 пг [9]. 

Видно, что наилучшая чувствительность и сходимость ЭТААС определения 

алюминия достигаются в присутствии 8-оксихинолина. Полученные нами 

экспериментальные данные полностью совпадают с результатами термодинамического 

моделирования. 

Однако влияние комплексообразующих модификаторов не сводится только к 

изменению химического состава предатомизационных соединений алюминия. 

Модификатор влияет также на свойства аналитической зоны в целом. Одним из 

важнейших факторов является окислительно-восстановительные свойства 

аналитической зоны, оценить которые можно по величине инертной массы аюминия  

mi. Величина mi прямо пропорциональна парциальному давлению свободного 

кислорода в аналитической зоне. От содержания свободного кислорода зависит не 

только степень диссоциации газообразных оксидов, но и скорость их испарения. Так 

как инертное количество элемента mi должно оставаться постоянным независимо от 

общего количества элемента, то градуировочный график оказывается параллельно 

смещен относительно своего идеального положения на величину инертной массы. 

Экспериментальные градуировочные графики для ЭТААС определения алюминия в 

безматричном растворе и в присутствии наиболее эффективного модификатора 8-

оксихинолина представлены на рис. 5. 



311 

 

Найденные значения инертных масс составили соответственно (в нг): для 

раствора Al(NO3)3 – 0,09; для раствора Al(NO3)3 в присутствии 0,001 М раствора 8-

оксихинолина – 0,01. Таким образом, добавка 8-оксихинолина ведет к увеличению 

восстановительных свойств аналитической зоны и способствует образованию атомного 

пара алюминия. 

 
Рис. 5. Градуировочные графики  для ЭТААС определения алюминия: 1 – раствора Al(NO3)3; 2 - 

раствора Al(NO3)3 в присутствии 0.001 М раствора 8-оксихинолина 

 

Таким образом, природа функциональных групп органических 

комплексообразующих модификаторов оказывает значительное влияние на химический 

состав предатомизационного соединения и процессы образования свободных атомов 

алюминия в графитовой печи. Модификатор оказывает также существенное влияние на 

окислительно-восстановительные свойства зоны. Используя этот факт, можно 

целенаправленно выбирать модификатор для ЭТААС определения алюминия в 

сложных многокомпонентных системах.  
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УДК 581.4:581.15 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ CAPSELLA BURSA-

PASTORIS (L.) MEDIC. ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДИКАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ 

ШКАЛИ (НА ПРИКЛАДІ АВДІЇВСЬКОГО КОКСОХІМІЧНОГО ЗАВОДУ) 

 
Ю. Б. Сулейманова, А. І. Сафонов 

 
Резюме. У проведеному експерименті нами вивчені та проаналізовані основні принципи 

пластичності та варіабельності найбільш виражених морфологічних параметрів Capsella bursa-

pastoris (L.) Medic. на основі фітоіндикаційного підходу в умовах техногенного навантаження. Отримані 

результати досліджень екотопів свідчать про широкий спектр варіабельності індикаційних ознак в 

залежності від умов місцезростання. 

Ключові слова: морфогенез, індикаційна шкала, тератогенез, пластичність. 

 

Практично будь-який антропогенний вплив на середовище внаслідок тісного 

взаємозв’язку його компонентів супроводжується цілим ланцюгом змін всіх 

екологічних факторів, включаючи важливі та незамінні. Нові, створені людиною, 

техногенні фактори можуть безпосередньо впливати на морфогенез рослин. В 

сучасному Донбасі, який з екологічної точки зору є регіоном з антропогенно 

трансформованим середовищем, рослини, які здатні існувати в таких умовах, змінюючи 

при цьому свої морфологічні характеристики, єдині виступають як об’єкт індикації 

постійного та інтенсивного техногенного забруднення [1]. 

Фітоіндикаційні дослідження в сучасний період знаходяться на тому рівні 

інтенсивного розвитку, коли нові підходи та розробка нових методів в значній мірі 

змінюють обсяг і суть самого поняття [2].  

На сучасному етапі екологічних досліджень, як зазначає Я.П.Дідух, все частіше 

індикаторами стану виступають не види рослин, а їх морфологічні ознаки. Дослідження 

морфогенезу досить часто застосовується в ботанічних дослідженнях, оскільки це дає 

можливість здійснювати діагностику життєздатності рослин. Відмічено, що в 

екстремальних умовах морфологічна мінливість у рослин дещо збільшується або, 

навпаки, зменшується. В.М. Голубєв одним із перших висловлює думку, що навіть такі 

елементарні кількісні характеристики, як висота рослин, довжина і ширина листків 

тощо, мають велике індикаційне значення. Але до теперішнього часу ця проблема 

практично не розробляється і представлена окремими науковими роботами стосовно 

індикаційного значення кількісних морфологічних ознак деяких рослин [1]. 

Актуальність дослідження визначається вивченням реакцій рослинного 

індикатора в умовах техногенного навантаження на території Авдіївського 

коксохімічного заводу з високим рівнем трансформації території. Це необхідно для 

виявлення параметрів, які діагностують стан навколишнього середовища. 

На фітотоксичних субстратах виявлені тератологічні зміни, які можуть мати 

індикаційне і діагностичне значення та є надійними індикаторами екологічного 

неблагополуччя конкретних локальних техногенних територій. 

Нами поставлена задача оцінки стану локальних екотопів на основі вивчення 

мінливості та пластичності індикаторних ознак виду С. bursa-pastoris. Нами  був 

проведений фітоіндикаційний експеримент аналізу морфогенезу тест-виду на основі 

13-ти бальної індикаційної шкали (патент України № 201309269 від 23.07.2013 року).  

13-ти бальна індикаційно-діагностична шкала складається з трьох діагностичних 

блоків – фоліологічний, карпологічний та загальний морфологічний. Кожний блок 

містить певний набір кількісних та якісних показників Capsella bursa-pastoris (L.) 
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Medic. Найменша загальна кількість балів за один досліджуваний екотоп починається 

від 13-и. Чим більше отриманих балів за кожний  діагностичний блок, тим дія факторів  

техногенного середовища проявляється більш виявлено на рослинний індикатор. 

Досліджувані екземпляри фітоіндикатора були зібрані на наступних 

моніторингових точках: 

№ 1 – територія Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ), м. Авдіївка, 

Донецька область; 

№ 2 – територія близько 300 м від АКХЗ – буферна зона;  

№ 3 – територія близько 600 м від АКХЗ – буферна зона; 

№ 4 – покинутий агроландшафт на території селитебної зони м. Авдіївки – 

умовний контроль. 

 
Таблиця 1 

Фітодіагностична шкала показників Сapsella bursa-pastoris 

Індикаційно-

діагностичний 

блок 

Індикаторні 

ознаки* 

Характеристика ознаки 

%
 у
ч
ас
ті

 

б
л
о
к
у

 

З
аг
ал
ь
н
а 

ін
д
и
к
а
ц
ій
н
а 

о
ц
ін
к
а 
за
 

б
л
о
к
 Показники 

значень ознак 

Бал (з 

урахуванням 

контролю) від 1 до 

2 

Фоліологічний A >12 2 

30.77 4 

12-20 1 

<20 2 

B Heteris 1 

Rhomboidea 2 

Tenuis 1.5 

Simplex 2 

C >12 2 

12-20 1 

<20 2 

D часто* 2 

Рідко 1.5 

Відсутня 1 

Карпологічний E >17 2 

46.15 6 

17-30 1 

<30 2 

F >55 2 

55-72 1 

<72 2 

G >1.5 2 

1.5-2 1 

<2 2 

H >2 2 

~2 1 

<2 2 

I Часто 2 

Рідко 1.5 

Відсутня 1 

J Часто 2 

Рідко 1.5 

Відсутня 1 

Загальний 

морфологічний 

R >25 2 

23.07 3 

25-35 1 

<35 2 

S >11 2 

11-19 1 
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<19 2 

Т >0.6 2 

0.6-0.68 1 

<0.68 2 

Усього – – – 100 13 

* А – кількість розеткових листків; В – вид розеткових листків (heteris, rhomboidea, tenuis, 

simplex); С – діаметр прикореневої розетки (см); D – поліморфізм рослин; Е – кількість плодів на 10 см 

осі рослини; F – кут відхилення плодоніжки (º); G – довжина плодоніжки (мм); H – максимальна довжина 

плодоніжки (мм); І – варіабельність форми плоду; J – тератологічність форми плоду; R – висота рослини 

(см); S – довжина суцвіття (см); Т – довжина квітучої частини суцвіття (см). 

* часто – більше 10 особин (від 30% і більше) на 30 особин вибірки; 

рідко – від 5 до 9 особин на 30 особин вибірки; 

відсутня – до 5 особин на 30 рослин вибірки.  

 

Рослини в кількості 30 особин збирали в період квітень-травень 2013 року.  

Нами були вивчені наступні ознаки: А – кількість розеткових листків; В – вид 

розеткових листків (heteris, rhomboidea, tenius, simplex); С – діаметр прикореневої 

розетки (см); D – поліморфізм рослин; Е – кількість плодів на 10 см осі рослини; F – кут 

відхилення плодоніжки (º); G – довжина плодоніжки (мм); H – максимальна довжина 

плодоніжки (мм); І – варіабельність форми плоду; J – тератологічність форми плоду; R 

– висота рослини (см); S – довжина суцвіття (см); Т – довжина квітучої частини 

суцвіття (см). Повторність експерименту – 30 особин. 

Результати були оброблені первинними статистичними методами для наступних 

показників: кількість розеткових листків, діаметр прикореневої розетки, кількість 

плодів на 10 см осі рослини; кут відхилення плодоніжки; довжина плодоніжки; 

загальна висота рослини; загальна довжина суцвіття; довжина квітучої частини 

суцвіття. 

Обчислення результатів були виконані за допомогою пакетів програм Excel 2007, 

SPSS Statistics 7.0. Рівень вірогідності для біометричних досліджень відповідав 95% або 

0,95 (надійний інтервал – 5%) [3]. 

Фоліологічний індикаційно-діагностичний блок. Кількість розеткових листків 

(індикаційний параметр А) для екотопу № 1 в обчисленні на середнє арифметичне 

значення складає 26 прикореневих листків (2 бали); для екотопу № 2 – 17 листків (2 

бали), для екотопу № 3 – 21 (2 бали). Показники параметра А на території умовного 

контролю – 18 розеткових листків (2 бали). 

Важливу роль відіграє співвідношення розеткових типів листків, характерних для 

кожного екотопу. Нами було встановлено, що на території ділянки № 4 (умовний 

контроль) характерно домінування розеткових листків типів heteris (H) и tenuis (T). При 

чому тип heteris є найбільш багаточисленним на даній території у порівнянні з іншими 

типами розеткових листків. Такі зміни в типах розеткових листків характерні в 

результаті взаємодії генотипу індикатора і факторів середовища. Для буферних зон (№2 

і №3) домінуючими формами є heteris (H), rhomboidea (R). Екотоп №1 включає весь 

спектр форм прикореневих листків, але домінуючими є також rhomboidea (R), 

heteris (H). Нами отримані наступні бали: екотоп №1 – 2 бали, №2, №3 – 1 бал; 

контрольний екотоп – 1 бал. 

Індикаційний показник С (діаметр прикореневої розетки) проявляє себе в умовах 

промислового регіону як досить мінливий і включає широкий спектр варіації. Нами 

отримані наступні результати дослідження: №1 – діаметр складає 24 см (2 бали); №2 – 

18 см (1 бал); №3 – 22 см (2 бали); №4 – 19 см (1 бал). 

Поліморфізм тест-виду характеризується такими даними: досліджувані екотопи 

№1, №2, №3 – проявляється більше, ніж у 10 рослин з 30 екземплярів (2 бали). 
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Умовний контроль складає близько 15-20% поліморфізму рослин від загальної вибірки 

(1,5 бали). 

Карпологічний індикаційно-діагностичний блок проявляє себе як досить 

показовий та репрезентативний. Відсоток участі блоку в загальному фітоіндикаційному 

експерименті складає близько 46%, оскільки окрім морфологічного дослідження плодів 

Сapsella bursa-pastoris, з одного боку, шкала включає аналіз тератогенезу плодів, з 

іншого. Це дає можливість розширити значимість тест-виду як стійкого та надійного 

індикатора в умовах різного ступеня техногенного навантаження. Результати аналізу 

даного блоку наведені у таблиці 2. 
Таблиця 2 

Результати аналізу карпологічного індикаційно-діагностичного блоку 
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E* 42 2 34 2 31 2 28 1 

F 51 2 64 1 69 1 63 1 

G 2,1 2 2,4 2 2, 1 2 1,7 1 

H 2,8 2 2 2 2,3 2 2,1 2 

I часто 2 рідко 1 часто 2 рідко 1 

J часто 2 часто 2 часто 2 рідко 1 

* Е – кількість плодів на 10 см осі рослини; F – кут відхилення плодоніжки (º); G – довжина 

плодоніжки (мм); H – максимальна довжина плодоніжки (мм); І – варіабельність форми плоду; J – 

тератологічність форми плоду; 

* БЗ – буферна зона. 
 

В результаті морфоструктурного аналізу особин також були визначені деякі 

тератоморфи (Рис.1), характерні для цього виду [4,5]. Частота зустрічальності і прояв 

поліморфізму листових пластинок є характерними практично для всіх досліджуваних 

екотопів, але найбільше виражені на територіях с підвищеним антропогенним 

навантаженням (№1, №2, №3). Це вказує на проявлення морфо-фізіологічних 

відповідних реакцій у відповідності зі специфічністю хімізму едафотопа. Вивчення 

тератологічності форми плодів C. bursa-pastoris – важливий кількісний індикаційний 

показник, який відображає рівень антропогенного навантаження на рослини (по мірі 

віддаленості від  коксохімічного заводу).  

 
Рис 1. Тератоморфні форми плодів Сapsella bursa-pastoris на території локального екотопу близько 600 м 

від АКХЗ. 
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В нормальних умовах для C. bursa-pastoris, як представника родини Brassicaceae, 

характерний двогранний стручечок [4,5].  Але для деяких форм плодів буферних зон 

були виявлені трьохгранні плоди, замість типових двогранних. 

Загальний морфологічний індикаційно-діагностичний блок. За нашими 

даними показано, що в умовах промислових навантажень на місцезростання тест-виду 

характерні прояви тератоморфізму, а саме – гігантизму особин (параметр R). Загальний 

склад блоку наведений у таблиці 3. 

 
Таблиця 3 

Результати аналізу загального морфологічного блоку 
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R* 43 2 39 2 46 2 28 1 

S 19 2 16 1 21 2 17 1 

T 0,75 2 0,7 2 0,68 1 0,62 1 

* R – висота рослини (см); S – довжина суцвіття (см); Т – довжина квітучої частини суцвіття (см). 

 

Висновки 

За результатами наших досліджень мінливості морфогенезу тест-виду 

встановлено: №1 – 26 балів; №2 – 21 бал; №3 – 23 бали; умовний контроль – 15,5 

балів. Це дає змогу зробити такі висновки: 

- найбільш варіабельні ознаки проявляють граничний діапазон в умовах 

техногенного навантаження; 

- найбільш показовими та репрезентативними параметрами є тератоморфи тест-

виду (гігантизм особини та тератогенез плодів). 

Метод дослідження з використанням показників фітоіндикаторної шкали являє 

собою аналіз локальних екотопів за допомогою біоіндикації з використанням найбільш 

пластичних показників. 

Таким  чином, якщо техногенне навантаження впливає на досліджуваний екотоп в 

умовах середнього та високого рівня токсичного навантаження, то варіабельність 

індикаторних параметрів  збільшується до певних значень. І це потребує проведення 

більш детальних подальших досліджень. 
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ЭТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДИФИКАЦИЙ ТРЕВОЖНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

КРЫС ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СЕРОТОНИНА  

В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ  

 
Е. В. Хаматшина, Е. В. Мирошниченко, Ю. Н. Федорук, В. А. Литвинова, Г. А. Фролова  

 
Резюме. Целью представленного фрагмента комплексной работы является оценка модификаций 

тревожного поведения белых крыс в условиях снижения содержания серотонина в головном мозге, 

вызванным введением п-хлорфенилаланина (ПХФА) с учетом различного исходного уровня тревожности 

у исследуемых животных и определение частоты индукции депрессивно-подобного состояния у крыс в 

условиях дефицита серотонина. установлено, что модификации тревожного поведения в результате 

снижение содержания серотонина в головном мозге введением п-хлорфенилаланина зависят от 

исходного уровня тревожности крыс: чем выше исходный уровень выраженности данного показателя, 

тем устойчивее животные к снижению серотонинового статуса. Приблизительно 1/3 из подгрупп с 

низкой и средней тревожностью отвечают депрессивно-подобным состоянием на действие ПХФА. 

Ключевые слова: норадреналин, поведенческая активность, депрессия. 

 

Одним из актуальнейших вопросов современной медицины и физиологии 

является выяснение роли биогенных аминов в формировании психоэмоционального 

статуса организма [1, 2]. В экспериментах на животных установить зависимости между 

содержанием определенных нейромедиаторов в головном мозге и степенью изменения 

различных проявлений психоэмоционального состояния, помогают поведенческие 

модели [3]. В частности, для модификации тревожного поведения используется 

приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ). 

Общеизвестным является тот факт, что в пределах одной популяции животных 

присутствуют особи с разной степенью выраженности таких психоэмоциональных 

характеристик как тревожность, депрессивность, эмоциональность и уровень 

двигательной и исследовательской активности [2, 3, 5]. В то же время невыясненным 

остается вопрос о том, как животные с разным уровнем тревожности реагируют на 

изменении содержания нейромедиаторов в головном мозге. 

Целью представленного фрагмента комплексной работы является оценка 

модификаций тревожного поведения белых крыс в условиях снижения содержания 

серотонина в головном мозге, вызванным введением п-хлорфенилаланина (ПХФА) с 

учетом различного исходного уровня тревожности у исследуемых животных и 

определение частоты индукции депрессивно-подобного состояния у крыс в условиях 

дефицита серотонина. 

Методика. Эксперимент проводился на 40 беспородных лабораторных крысах-

самцах массой 190-220 гр., содержащихся в виварии в стандартных условиях. Уровень 

тревожности определяли с использованием теста «приподнятый крестообразный 

лабиринт» (ПКЛ), 5 мин. Маркером тревожности служило суммарное время 

пребывания на открытом пространстве ПКЛ (открытые рукава + центр) и количество 

повторных выходов на открытые рукава (ОР). Фиксировались так же следующие 

показатели: количество выглядываний из закрытых рукавов (ЗР), количество переходов 

между закрытыми рукавами и количество стоек на ОР. По результатам контрольного 

тестирования исследуемая популяция разбивалась с помощью правила ±0,67δ на 

группы с разным уровнем тревожности: высоким, средним и низким. Снижение 

содержания серотонина в головном мозге осуществлялось путем 3-х дневных инъекций 

ПХФА (300 мг/кг, в/бр), после чего животные проходили повторное тестирование. 

Полученные результаты обрабатывались общепринятыми методами математической 

статистики с использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни. 
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Результаты и их обсуждение. Распределение популяции на группы с разным 

уровнем тревожности показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Распределение популяции (n=40) по группы с разным уровнем тревожности (контроль). 

 

Исследуемая популяция животных разделилась на группы практически 

равномерно. Анализ поведенческих показателей в контрольных условиях показал, что 

суммарное время пребывания в открытом пространстве низкотревожных крыс 

составляет 216,9±4,60 секунд, что на 47,8% (рu<0,05) превышает значение данного 

показателя  у средне- и на 276,6% (рu<0,01) у высокотревожных животных. Кроме того, 

установлено, что частота повторных выходов на открытые рукава и выглядываний из 

закрытых у исходно среднетревожных крыс значительно превышает значение данного 

показателя у остальных подгрупп тревожности, а поведенческий паттерн 

низкотревожных самцов характеризуется максимальным количеством вертикальных 

стоек на ОР. 

Корреляционный анализ выявил наличие обратных зависимостей между: частотой 

выглядываний из ЗР и временем пребывания на открытом пространстве (rк=-0,57, р<0,01), 

количеством повторных выходов на него (rк=-0,56, р<0,01), частотой вертикальных стоек 

(rк=-0,54, р<0,01); частотой переходов между ЗР и маркерным показателем в данном тесте 

(rк=-0,44, р<0,01), количество стоек (rк=-0,36, р<0,01). Прямая зависимость установлена 

между временем пребывания на открытом пространстве и количеством стоек (rк=0,84, 

р<0,01). 

Снижение содержания серотонина в головном мозге путем введения ПХФА 

повлияло на уровень тревожности, показываемый животными в условиях ПКЛ 

следующим образом. 

В подгруппе высокотревожных животных 4 крысы показали полную 

неподвижность в течение всего эксперимента, т.е. при посадке крысы на установку в 

исходное положение (в центр, носом в открытый рукав) животное оставалось в том же 

положении все 5 минут. Такие особи были определены как животные, дефицит 

серотонина в головном мозгу которых вызвал индукцию депрессивно-подобного 

состояния (ДПС). Остальные 9 крыс этой группы не показали достоверных отличий по 

времени пребывания в открытом пространстве ПКЛ, что указывает на устойчивость 

данных животных к снижению серотонина в головном мозге (рис. 2).  
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Рис. 2. Влияние инъекций п-хлорфенилаланина на время, проведенное в открытом пространстве 

приподнятом крестообразном лабиринте. ДПС – депрессивно-подобное состояние, ПХФА – п-

хлорфенилаланин. 

Примечание: *, ** – отличия достоверны (pu<0,05) и (pu<0,01) соответственно при сравнении опытных и 

контрольных значений. 

 

В подгруппе крыс с исходно средним уровнем тревожности ДПС обнаружена у 5-

ти особей, у остальных 9-ти крыс значение показателя времени пребывания на 

открытом пространстве ПКЛ достоверно (pu<0,05) снизился относительно контроля на 

40,1% и составил 42,4±7,17 секунд, что указывает на анксиогенное воздействие 

ингибирования синтеза сеторонина в мозге.  

Наиболее интересные результаты получены в подгруппе исходно 

низкотревожных крыс: все они выявили депрессивно-подобное состояние (см. рис. 2). 

Анализ воздействия ПХФА на поведенческие показатели в ПКЛ выявил 

следующие закономерности. У животных со средним и высоким уровнями тревожности 

увеличилось количество вертикальных стоек на ОР без учета показателей 

депрессивных крыс, однако достоверным это увеличение не оказалось. 

Дефицит серотонина в головном мозге исследуемых животных инициировал 

отсутствие переходов между ЗР ПКЛ во всех исследуемых группах тревожности. Так, у 

высокотревожных животных (без учета особей, выявивших депрессию)  в контроле 

этот показатель был равен 1,0±0,18, а в опыте таких поведенческих актов вообще не 

было зарегистрировано (pu<0,01), У животных со средним уровнем тревожности 

наблюдалась аналогичная тенденция (pu<0,01). 

Количество выглядываний из ЗР у той части высокотревожных животных, 

которая не показала ДПС, снизилась с 12,1±0,67 до 2,0±0,33 выглядывания (pu<0,001); у 

среднетревожных – с 16,4±0,91 до 1,8±0,46 поведенческих акта (pu<0,001). 

Относительно количества повторных выходов на ОР, то достоверное снижение 

обнаружено во всех группах тревожности: у высокотревожных животных наблюдалось 

сокращение таких выходов в 2 раза  (pu<0,05).  

У животных со средним уровнем тревожности дефицит серотонина вызвал 

отсутствие повторных выходов на открытое пространство ПКЛ (pu<0,01), что указывает 

на увеличение тревожности крыс данной группы, что подтверждает данные, 

полученные по показателю времени пребывания на открытом пространстве ПКЛ. 

Определенное преобразования претерпели и корреляционные взаимоотношения 

между поведенческими показателями в результате влияния ПХФА на исследуемую 
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популяцию белых крыс: между временем пребывания на открытом пространстве ПКЛ и 

количеством выходов в него появилась обратная зависимость (rк=0,07; rоп=-0,37), что 

противоречит ожидаемому нами результату. Изменилась направленность 

корреляционной связи между количеством стоек на ОР и временем пребывания на 

открытом пространстве (rк=0,84; rоп=-0,45), а так же между стойками и количеством 

выглядываний из ЗР (rк=-0,54; rоп=0,41). Дефицит серотонина в головном мозге привел к 

отсутствию имевшей место в контроле обратной корреляционной зависимости между 

выходами на ОР и выглядываниями из ЗР (rк=-0,56; rоп=0,23). 

Выводы. Таким образом, установлено, что модификации тревожного поведения в 

результате снижение содержания серотонина в головном мозге введением п-

хлорфенилаланина зависят от исходного уровня тревожности крыс: чем выше 

исходный уровень выраженности данного показателя, тем устойчивее животные к 

снижению серотонинового статуса. Приблизительно 1/3 из подгрупп с низкой и 

средней тревожностью отвечают депрессивно-подобным состоянием на действие 

ПХФА. 
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PHOTOGRAPHIC RESEARCH OF THE GAS FLARES QUENCHING BY IMPULSE 

LIQUID JETS OF HIGH RATE  

 
N. I. Yagudina, A. N. Semko, M. V. Bezkrovna 

 

Resume. This article describes the known methods of gas flares fire fighting; it analyzes them and 

presents the new method. Extinguishing by using of impulse liquid jets is new perspective way, it’s ecological 

and economic technique and shown results of experiment prove it. Velocity of impulse jet is about 300 m/s and 

duration of firefighting process is about one second. Here is the description of this method.  

Keywords: impulse jets, impulse water cannon, gas flares. 

 

The development of technical progress, in addition to obvious advantages for the 

economy, suggests the presence of hidden threats and dangers. We cam include to them fires 

in the spheres of oil and gas industry. In Ukraine, the volumes of oil and gas production have 

increased over the last year [1], and the maintenance of security at the proper level is an 

extraordinary challenge for authorities of this fields. The problem of fire gas fountains is 

relevant from both an environmental and an economic point of view: the fires of such 

fountains can lead not only to significant losses of valuable raw materials, as well as they 

have a very negative influence on the subsequent gas production because such fires are 

accompanied by a rapid drop in field reservoir pressure, flooding of separate fields and the 

destruction of the wellbore or its wellhead [2]. 
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This work is shown to present a new method of extinguishing of gas flares, which is 

radically different from those ones that are used now in Ukraine. 

International Association of Oil & Gas Producers in [3] provides the basic statements 

about the methods of the control of the emitted gas, they have been used to prevent 

emergencies. To date, the main ones are flaring (controlled burning of flares) and venting 

(controlled emission of gases directly into the atmosphere). 

Flaring is the controlled burning of natural gas in the course of routine oil and gas 

production operations. During fl aring, the burned gas generates mainly water vapour and 

carbon dioxide. Efficient combustion in the fl ame depends on achieving good mixing 

between the fuel gas and air, and on the absence of liquids. 

Venting is the controlled release of gases into the atmosphere in the course of oil and 

gas production operations. the natural gases associated with the oil production are released 

directly to the atmosphere and not burned. Safe venting is assured when the gas is released at 

high pressure and is lighter than air. 

The aim of minimising flaring and venting can be achieved through a variety of 

mechanisms which may range from marketing initiatives to maintenance strategies to new 

technologies. 

However, cases of fires in the gas fields take place [4], the causes are any source of 

ignition: 

• sparks from stones being thrown and equipment in an emergency, 

• lightning, 

• failure of electrical equipment, 

• sparks at using steel tools in the course of emergency work, etc. 

As you can see it’s often not possible to foresee fire, that’s why the prospect of the 

proposed method is due primarily to the possibility of a quick response. 

To extinguish fires oil and gas flares many methods and techniques are developed [5]: 

injection of water into the well, the detonation of explosive charge, a down-hole drilling and 

pumping it into a special solution, a combined method, etc. In Ukraine and CIS countries in 

fire fighting of gas flares methods described below are most commonly used [6, 7]. 

Water monitors. To extinguish low-power gas flares this method is practically 

irreplaceable, but powerful fires open its following shortcomings. 

Powerful gas fountains, if the wellhead isn't destroyed (fountains without the formation 

of the crater) are accompanied by a loud noise [8] (roar), reaching up to such an extent that a 

person can not hear, and no funds of loud-speaking facilities can not be used for operational 

and communication commands in combat areas. In such cases, the message is transmitted 

only in writing or silent alarms. 

This method requires a long preparation, a large amount of equipment, as well as a high 

level of synchronization of staff.The last factor is difficult to achieve because of the loud 

noise. 

Automobiles of gas-water fire-fighting. They are equipped with turbo engines that are 

capable to "burn" large amounts of fuel during the operation, creating a flow of exhaust gases. 

This method can not be called environmentally friendly. Firstly threre is a large amount of 

emissions, and secondly, 90% of the water discharged by car spent in vain and led to flooding 

a large area. Thus, the elimination of the consequences of suppression becomes problematic. 

The impact on the burning hearth with pneumatic powder fire suppressors is made by 

the volley launch with the pulsed installations (pulse-2m, -3,-Storm). The main disadvantage 

of this method - the restriction or total lack of visibility after the launch of a fire-extinguishing 

mixture, which does not allow to evaluate the result of suppression quickly and 

unequivocally. 
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A new way to fight with gas flares deserves special attention – it’s the use of pulsed 

liquid jets of high velocity, it means that the speed of the jets movement is higher than the rate 

of release of gas from the well. Base of this method is in using of water mist, which has long 

been used in automatic and automated systems for fire protection. 

Fire suppression based on using water mist consist of three main physical effects: 

evaporation cooling, oxygen displacement and radiation blocking. 

The first one is related to latent heat of water evaporating from liquid to gas phase. 

Droplets haracterized by small diameter and high relative velocity are rapidly heated by 

convection and then evaporate [9,10,11]. As a common classical reference [9,10], if the flame 

temperature is 1000 °C, the droplet diameter is 150 μm and the spray velocity is 2.5 m s-1, 

water droplets evaporate after an average penetration of just 90 mm into the flame. 

With regard to oxygen displacement, the combustion rate of a fire Rf depends on 

temperature and mass fraction of the reactants. The most powerful explosion occured when 

the methane concentration reaches 9.5%, as in this case it uses the entire volume of air 

oxygen. The temperature of explosion of methane-air mixture can reach 2650 ° C if the 

explosion took place in a confined space, and 1850 ° C if the explosion products can spread 

freely. 

The third component of fire – blocking radiation – operates as follows: the thermal 

radiation from high-temperature flame to the surrounding objects is blocked by liquid droplets 

through the processes of absorption and dispersion. These effects are not only don't allow 

evaporation and burning of fuel, but also inhibit the growth and spread of fire. The maximum 

blocking of thermal radiation is achieved if droplet diameter has the same order of magnitude 

as the maximum emission wavelength of the fire source [12]. 

It’s important for the successful use of this technique to choose not only just the kind of 

extinguishing agents, but also the speed of the jet, which plays a key role. Creating of pulse of 

high-speed jets is made by using a special installation - powder impulse water cannon (IW) 

(Figure 1). 

 

 
Fig. 1 Impulse water cannon 

 

Schematic representation of the IW (Fig. 2) can reveal the mechanism of its work [13]. 

 
Fig.2. The scheme powder pulse jet 1. ignitor 2. combustion chamber 3. water charge 4. barrel 5. bandage, 6. 

nozzle 7. collimator 8. wad, 9. shutter. 
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The powder charge in the combustion chamber is ignited by an igniter. Wad moves at 

high speed to the nozzle, "pushing" water charge outwardly. The jet is obtained compact by a 

smooth narrowing (its diameter at the nozzle exit 15 mm). It moves to the source of 

combustion, slowly dissipating and forming a cloud of spray around the center (finely 

dispersed water, as discussed earlier). In this form impulse jet virtually "cuts off" the flare 

from the well in a single shot.  

Of course, a full-scale suppression of real flames, it is not possible at this stage. It is 

therefore necessary to make modeling of the extinguishing of the gas flare with high-speed 

pulse jets. The aim of the simulation of this process is to test the effectiveness of the method 

on a smaller scale, to determine the similarity criteria, and then be able to transfer the 

obtained achievements at full-scale conditions. 

The field experiments were conducted using the basis of the investigations. Powder IW 

1 was placed at a distance from 5 to 15 m to the gas flare 3. IW jet was directed to the right 

place at the well flare using the laser sight. Gas flare fed from a cylinder of liquefied gas, 

whose flow rate was determined using a pressure gauge mounted on the cylinder valve. In the 

experiments distance from the pulse water cannon to flare and the value of the powder charge, 

which influenced on the speed of the liquid pulse jet, was varied. 

 

 
Fig. 3  Schematic of the experiment on fire gas flare at the landfill.  1 – gunpowder impulse water cannon, 2 –

impulse jet of liquid, 3 – gas torch, 4 – laser unit, 5 – speed meter 

 

Initially, the jet flows at low speed. First water particles fly slowly and further ones 

have higher energy and speed, thereby interacting with the previous ones, with the creation of 

a radial flow. The jet slowly gains speed, but with the same time breaks up because of this 

radial flow and the air resistance. A halo of spray surrounding the main stream of water is 

greater than the diameter of the jet in a few dozen times, but it is moving slowly. 

It’s importantly during extinguishing to choose the optimum distance to the combustion 

source. Too short distance not allows forming fine dispersed water, too long one lead to the 

complete absence of the jet, but spray cloud isn’t capable to extinguish gas flare by itself. 

Table. 1 shows the results of the maximum rate of liquid pulse jet head and the pressure 

of powder gases for IW. 

 
Table 1 

Dependence of the IW parameters of the gunpowder mass  

The mass of powder, g 30 20 10 

The maximum jet velocity in m / s 685 505 300 

The maximum pressure of powder gases, MPa 275 143 46,5 
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The proposed method of extinguishing of the gas flare is based on the separation of 

burning flare from the mouth of the well. As a result,  the supply of the fuel mixture into the 

combustion zone stops, energy balance of the combustion is disturbed and combustion ceases. 

Experimental studies have shown that the velocity of the jet to disrupt flare must be at least 80 

– 100 m / s. In addition, the cross-section of the jet to disrupt the torch should not be less than 

the cross section of flame in the combustion zone. 

The analysis of video that was recorded during the experiment, shows the next series of 

photos: 

Fig. 4-5. Photos of experiment. 

 

Figure. 4, we see the process of the jet flight from water cannon, its form is compact, 

like a knitting needle. In some areas, there is thickening of the jet which in Fig. 5 are 

significantly enhanced. However, in Figure 5 the jet remains dense and uniform, as can be 

judged based on its opacity. 

Fig. 6-7. Photos of experiment. 

 

In Fig.6 the pulse jet has almost reached the orifice of the torch, we are watching a 

significant change in its form and structure. We can distinguish the jet center and the outer 

part which has a kind of "jags" in the direction to the flare. In Fig. 6 jet crosses the center of 

the flame and "rip" it from the gas source. Fig. 7 shows that the spray head is located  beyond 

target, and a cloud of fine spray keeps moving, "isolating" the flame. 

Fig. 8-9. Photos of experiment. 

 

In Fig.8 it can be observed that the jet has become noticeably slower and its structure is 

transparent – water charge is dissipated in the air. Torch flame lifts gradually, and in fig. 9 it 

is at a considerable distance from the torch. Flare was extinguished. 
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Images were obtained using the FREE VIDEO TO JPG CONVERTER 5.0.23.320 and 

processing of photo information is considerably easier because it’s almost impossible to 

analyze the video with such a high velocity of the process. 

The results of experiments have shown that the speed of impulse liquid jet decreases as 

its distribution, due to the intensive interaction of high speed liquid jet of air. The high speed 

jet becomes a cloud of spray at a distance of 12 m from the installation for this design of IW. 

If the flare is placed further away than this, for example, 15 m, the jet doesn't reach the flare 

and it doesn't extinguish the torch. 

According to the carried out work following conclusions can be: 

1) The existing methods of extinguishing gas flares were analyzed. It is shown that the known 

methods of extinguishing of gas flares are not universal and require optimization and new 

approaches. 

2) The main effects caused by using of water mist were determined. 

3) Specific features of the structure of the pulse jet and its work were shown. 

4) The spread nature of the  impulse jet ejected from the IW and the reasons causing it were 

analyzed. 

5) The data of experimental research on gas flares extinguishing by pulsed liquid jets of high 

speed were submitted. 
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УДК 334.012.64  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА: ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ 
 

А. М. Турцева, И. В. Колесник 

 

Резюме. В статье исследованы основные направления государственной поддержки малого 

бизнеса за рубежом. Определены механизм и инструменты реализации эффективной государственной 

политики, нацеленной на улучшение условий развития малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, налоговые льготы, международные 

институты. 

 

Постановка проблемы. Неотъемлемым элементом любой развитой 

хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом не могут 

нормально существовать и развиваться, является сектор малого бизнеса. Повышение 

значимости малых предприятий в экономике страны определяют необходимость 

научного обобщения и анализа международного опыта их поддержки для разработки 

дальнейших программ развития. 

Цель статьи. Исследование опыта ведущих стран мира относительно средств 

государственной поддержки развития сферы малого бизнеса.  

Основные результаты исследования. В процессе своего экономического 

развития зарубежные страны выработали множество средств и методов создания 

правовых, экономических, финансовых и организационных условий для успешного 

функционирования малого бизнеса в высоко конкурентной рыночной среде.  

Опыт многих стран показывает, что наиболее эффективно государственную 

политику поддержки и развития малого бизнеса можно осуществлять через 

специализированный правительственный орган, имеющий достаточные ресурсные 

возможности и полномочия. В США это Администрация малого бизнеса (SBA), в 

Великобритании – Национальное Агентство по обслуживанию малого бизнеса» (SBS), 

в Германии – «Генеральный директорат малого и среднего бизнеса, ремесленничества, 

услуг и свободных профессий (DG VIII) Федерального Министерства экономики и 

технологий (BMWA), в Японии – «Агентство малого и среднего предпринимательства» 

(SMEA).  При этом часть исполнительных полномочий делегируется другим 

организационным структурам (профильным министерствам, контрольно-ревизионным 

службам, департаментам, банкам, фондам и т.п.). Функции всех вышеназванных 

ведомств во многом схожи, отличия заключаются в иерархии подчиненности и во 

взаимодействии с другими ведомствами,  в организационной структуре, а также в 

системе отношений с партнерскими и общественными организациями.1, с. 67 

Финансовая поддержка малого бизнеса в США осуществляется по программам 

безвозвратного субсидирования, в основном, двумя федеральными ведомствами: 

Администрацией малого бизнеса (Small Business Administration, SBA) и Национальным 

научным фондом (National Science Foundation, NSF). Финансовая помощь, которую 

оказывает Фонд малых предприятий при Министерстве торговли и промышленности 

предприятиям малого бизнеса заключается в том, что предприниматель вкладывает в 

дело только около 25% общего объема капиталовложений, а на 75% программы 

инвестирования проекта выдается кредит.  

Почти во всех программах, по которым оказывается денежная помощь, 

предусмотрены ссуды трех видов: прямые, долевые и гарантированные. В зависимости 

от суммы кредита предоставляемая SBA гарантия обеспечивает от 75% до 90% его 

величины. Прямые займы – предоставляются SBA из собственных кредитных 

источников. Размер займа не превышает 150 тыс. долл., максимальная ставка – 7%. 

Займы предоставляются на сроки: до 6 лет – на текущие нужды; до 20 лет – на 
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приобретение оборудования, земельной собственности и строительство; до 30 лет – на 

восстановление предприятий, пострадавших от стихийных бедствий. 

В настоящее время малый бизнес США получает 3,4—4% общих федеральных 

затрат на НИОКР. Мелкие инновационные предприятия стали в США неотделимой 

частью крупного и среднего бизнеса. 3 

На малый бизнес в США распространяются специальные налоговые льготы, 

например «бонус первого года», когда налог выплачивается не со всей, а с половины 

налогооблагаемой суммы. Реализуется также специальная правительственная 

программа содействия малому бизнесу, принадлежащему национальным 

меньшинствам (в основе лежит Закон о равных возможностях и Закон об 

общественных работах и экономическом развитии). К 2010 г. свыше 3 млн. малых 

предприятий принадлежали представителям национальных меньшинств. 

За рубежом важнейшим критерием, дающим право предприятию претендовать на 

помощь по той или иной программе, является создание рабочих мест. В США в 

соответствии с условиями программы «Инвестирование в целях приспособляемости 

предпринимательских сообществ к изменившимся условиям» претенденты на 

получение средств должны продемонстрировать свою способность к созданию или 

сохранению хотя бы одного рабочего места на каждые 70 тыс. долларов США 

вложений, полученных из федеральных гарантийных фондов. Срок, в течение которого 

предприятие должно сохранить одно рабочее место, имеющее указанную стоимость 

создания, составляет 2 года. 

Аналогичная практика существует и во Франции, где также одним из критериев 

получения дотации является число созданных рабочих мест, либо создание или 

расширение промышленных предприятий. Во Франции особую лояльность государство 

проявляет к тем, кто решил открыть свой бизнес в экономически депрессивных зонах. 

На таких предпринимателей распространяются скидки и отмены выплат в фонды 

социального обеспечения. Для безработных, решивших создать собственный бизнес, 

разработана своя система поддержки. Они освобождаются от налогов уже не на два, а 

на три года и на год от обязательных социальных выплат в кассы соцстраха.  

Поощрение создания предприятий и предотвращение их банкротств является 

одной из ключевых сфер сотрудничества государства и бизнеса. Этим занимается 

специальное учреждение — Национальное агентство по созданию предприятий 

(АНСЕ), которое не только содействует будущим частным предпринимателям, но и 

изыскивает возможности скупки предприятий при возникновении угрозы банкротства. 

Ведущей организацией, созданной для лоббирования предпринимательского 

сообщества, является Движение французских предпринимателей. Владельцы малых 

предприятий достаточно жестко и решительно отстаивают свои права в диалоге с 

государством, особенно когда дело касается налогов и отчислений во всевозможные 

фонды. За период 2011-2012гг. в целях интенсивного развития малого бизнеса во 

Франции было организовано 170 бизнес-инкубаторов. 5 

В Испании разработано большое количество программ поддержки и развития 

малого и среднего бизнеса. Первые пять лет предприниматель не платит налоги, а 

также имеет право на бессрочный кредит для развития бизнеса. Основное внимание 

испанского правительства обращено на предприятия малого бизнеса, которые имеют 

высокую социальную значимость для Испании, создают рабочие места для социально 

уязвимых групп населения (студентов, женщин, иммигрантов и т.д.), способствуют 

подъему слаборазвитых регионов и районов. Как самый важный положительный 

фактор развития малого и среднего бизнеса в Испании стоит отметить минимальный 
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уровень бюрократии. Оформить регистрацию предприятия можно за 24 часа без 

излишней волокиты со стороны чиновников.  

В Германии с целью разгрузки органов государственного управления ряд 

функций по поддержке малого бизнеса передан некоторым публично-правовым 

институтам, в частности специализированным банкам и саморегулируемым 

организациям частного бизнеса. Государственная поддержка малого бизнеса в 

Германии включает более 500 программ федерального и регионального значения, 

содействующих инвестиционной активности. Содействие выражается в предоставлении 

технологий и соответствующей экономической информации, а также финансировании 

из государственного бюджета экономических и технических консультаций и 

мероприятий по обучению и повышению квалификации сотрудников и руководителей 

малого бизнеса. 

Кроме того, оказывается помощь в формировании начального капитала 

предприятия, когда речь идет о преимущественно долгосрочных вложениях, например 

в рационализацию, модернизацию, расширение, преобразование производства. Важное 

значение имеет оказываемая малому бизнесу косвенная финансовая помощь (вводятся 

налоговые льготы, освобождающие, например, от уплаты подоходного налога в 

определенных размерах, и особые нормы амортизации для инвестиций в производство) 

и прямая, по объему и многообразию вариантов занимающая одно из важнейших мест в 

арсенале экономических рычагов. В рамках государственных программ дотации на 

льготное кредитование составляют 3-10% суммы кредита. Спецификой немецкого 

малого предпринимательства является функционирование торгово-промышленных 

палат, которые активно работают с государством в законотворческой сфере, оказывают 

помощь малому бизнесу (финансовую, консультационную и т.д.) и имеют серьезное 

влияние на немецкую экономику.  

Активную поддержку малого бизнеса в Великобритании осуществляют 

общественные организации, предоставляющие консультационные услуги, научно-

техническую информацию и рекомендации по ведению собственного дела. 

Значительное распространение получили программы стимулирования развития 

молодежного предпринимательства. Малые предприятия Великобритании 

освобождены от уплаты налога на прибыль со средств, направленных на 

информационные и телекоммуникационные технологии, а также части средств, 

выделяемых на НИОКР, имеют льготы по уплате НДС и местного налога на 

имущество.  

В Польше эффективная государственная поддержка малого бизнеса способствует 

развитию этих предприятий, предоставляя им дотации на обучение частных 

предпринимателей. В налоговой политике Польши существует тенденция снижения 

социального налога. На становление собственного дела в Польше сейчас дается 20-25 

лет, в течение которых действуют следующие законы: в течение первых 10 лет малые 

предприятия освобождаются от налога на прибыль на 100%, в течение же 

последующих 10 лет уже на 50%. [6] 

Стимулирование предприятий малого бизнеса в Японии ведется на всех уровнях, 

начиная от властей центрального правительства и заканчивая самостоятельными 

союзами и объединениями малых предприятий. Центральные власти и местные органы 

самоуправления субсидируют на всех этапах жизненного цикла предприятия малого 

бизнеса, непосредственно участвующие в создании наукоемкого и 

высокотехнологичного производства. Законодательство Японии проводит жесткое 

регулирование деятельности предпринимателей, ограничивая размер рыночной 

стоимости продукции. В случае выявления неподтвержденных скидок или при наличии 
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спекулятивных цен субъекты малого предпринимательства лишаются права 

осуществления своей деятельности.  

С целью облегчения процедур получения кредитов субъектами малого 

предпринимательства и правительством Японии была создана Корпорация страхования 

малого и среднего предпринимательства и ассоциации по гарантированию кредитов 

подобно созданию Государственных фондов для развития и поддержки малого 

предпринимательства Китая, США и других стран. Правительство Японии на всех 

уровнях власти выделяет субсидии на всех этапах развития субъектов малого 

предпринимательства, которые принимают активное участие в развитии наукоемкой и 

высокотехнологичной промышленности. 

В Сингапуре функционирует около 140 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что составляет около 90 % всех предприятий страны. Такое 

развитие малого предпринимательства было бы невозможно без поддержки 

государства. Поддержкой малого предпринимательства в Сингапуре занимается 

специально созданное агентство «Spring», которое занимается разработкой и 

реализацией различных программ содействия малому предпринимательству. 

Правительство Сингапура финансирует в большой степени обучение и повышение 

квалификации кадров, занятых в сфере малого предпринимательства. Для этого 

функционируют государственные и некоторые частные учебные заведения. Несмотря 

на наличие в Сингапуре государственных контролирующих органов, наблюдающих за 

выполнением стандартов в различных отраслях экономики, бюрократия чиновников в 

стране сводится к минимуму. Следует заметить, что вероятность получения взятки 

должностным лицом исключается практически на 100%. 5 

Исследования организационных структур и механизмов поддержки малого 

бизнеса в других странах позволяет определить общие черты, характерные для каждой 

из этих стран, несмотря на модели их развития и те или иные национальные 

особенности. Эти черты следует учитывать при формировании системы поддержки и 

развития малого бизнеса, среди них можно выделить следующие: 

– наличие специальных правовых актов, определяющих цели государственной 

экономической политики; 

– наличие развитой системы специализированных правительственных 

учреждений и организаций с государственным или смешанным капиталом, 

обеспечивающих скоординированное выполнение комплекса задач по поддержке 

предпринимательства, в том числе малого; 

– региональное разграничение функций между центральными, региональными и 

местными органами государственной власти с делегированием широких полномочий 

административно–территориальным единицам при сохранении за центральными 

органами общих координационных функций, обеспечивает единство экономического 

пространства и хозяйственного регулирования; 

– разработка и реализация системы государственных программ финансового, 

технологического, информационного, консультационного, внешнеэкономического, 

кадрового содействия малому предпринимательству; 

– ассигнование программ поддержки малого предпринимательства из бюджетов 

различных уровней, создание стимулирующих налоговых инструментов, создание 

специализированных финансовых, кредитных, страховых и инвестиционных 

институтов, поощрение частных кредитов и инвестиций в сферу малого 

предпринимательства путем государственных гарантий, страхования и т.п.; 

– ориентация на косвенные формы поддержки малого бизнеса, которые не 

искажают (не деформируют и не тормозят) влияние рыночных механизмов; 
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– взаимодействие органов государственной власти различных уровней с 

объединениями предпринимателей с целью учета их предложений при разработке и 

принятии соответствующих решений и т.п. 

В Украине пока не разработана целостная концепция эффективного развития 

малого бизнеса и обеспечения его необходимыми финансовыми ресурсами. Малый 

бизнес в нашей стране существенно отличается от предпринимательства в большинстве 

зарубежных стран, и эти отличия следующие: 

• развитие преимущественно малого бизнеса в сфере торговли, которая не 

производит прибавочной стоимости, в то время как предприятия производственной 

сферы остаются без поддержки; 

• низкий уровень технической вооруженности при значительном инновационном 

потенциале; 

• стремление к максимальной самостоятельности (большинство зарубежных 

малых предприятий работает в условиях франчайзинга и т.д.); 

• недостаточная инфраструктура поддержки малого предпринимательства; 

• отсутствие полной и достоверной информации о состоянии и конъюнктуре 

рынка, низкий уровень консультационных услуг и специальных образовательных 

программ; 

• практическое отсутствие государственной финансово-кредитной поддержки. 

Выводы. Таким образом, для преодоления указанных проблем и эффективного 

развития малого бизнеса в Украине целесообразно использование зарубежного опыта. 

Большое внимание нужно уделить кооперации малого и крупного бизнеса в ходе 

ведения хозяйственной деятельности; привлечению отдельных слоев населения к 

ведению предпринимательской деятельности, в частности молодежи; предоставлению 

бесплатных информационных услуг при организации собственного дела; упрощению 

процедуры регистрации предприятий. Усовершенствования требует финансово-

кредитная политика государства в направлениях обеспечения доступа 

предпринимательских структур к финансовым ресурсам, что в дальнейшем будет 

способствовать развитию малого предпринимательства и повышению деловой 

активности населения. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ПРИРОДУ ГУДВИЛЛА И ПОДХОДЫ К ЕГО УЧЕТУ 
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Резюме. В данной работе проведено исследование современных взглядов на подходы к учету и 

оценке гудвилла. Проанализировано определение гудвилла как экономической и учетной категории, 

рассмотрены состав источников формирования гудвилла, охарактеризованы основные современные 

методы оценки гудвилла, описан опыт зарубежных стран в сфере учета данного объекта. 

Ключевые слова: экономический и бухгалтерский гудвилл, оценка гудвилла. 

 

При принятии управленческих решений необходимо знать, как они отразятся на 

стоимости предприятия в будущем. Проведение регулярной оценки бизнеса – очень 

продолжительное и затратное мероприятие. В этом случае особую актуальность 

приобретает рассмотрение отдельных элементов стоимости предприятия, влияющих на 

ее изменение. Одним из таких элементов выступает гудвилл.  

Гудвилл имеет богатую историю развития в мировой экономике и практике 

бухгалтерского учета. Первое упоминание о гудвилле как экономической категории 

датируется 1571 г., когда это понятие впервые появилось в завещании одного 

британского бизнесмена в отношении принадлежавшей ему каменоломни. В течение 

последующих лет гудвилл как экономическая категория в явной или неявной форме все 

более активно использовался в юридической практике. Сначала он олицетворялся с 

преимуществом территориального расположения некоторого объекта, а также с 

привычками, привязанностью населения округи к данному объекту, однако в 

дальнейшем это понятие было расширено до любого фактора, позволяющего 

действующему предприятию иметь конкурентные преимущества перед вновь 

созданным предприятием с равновеликими производственными мощностями. Уже в 

середине XIX в. английский суд стал квалифицировать гудвилл как имущественное 

право, поэтому возникла необходимость в его оценке и принятии к учету. В 1891 г. 

английский бухгалтер Ф. Мор впервые предложил оценивать гудвилл исходя из 

генерируемых им дополнительных доходов. Так гудвилл стал учетной категорией. [1] 

Рассмотрению и решению вопросов оценки и учета операций с гудвиллом были 

посвящены работы таких зарубежных и отечественных ученых как: И.А. Бланк, С.В. 

Валдайцев, С.Ф. Голов, Г.М. Десмонд, В.М. Елисеев, Р.Э. Келли, В.В. Ковалёв, В.Н. 

Костюченко, И.И. Просвирина, Я.В. Соколов и др. Однако, с каждым новым этапом 

развития экономики и усложнения бизнес-процессов, увеличивается масштабность 

купли-продажи компаний, усиливается конкуренция на внутреннем рынке, а значит 

проблема поиска путей наиболее эффективной оценки и учета гудвилла в современных 

рыночных условиях остается актуальной. 

Целью данной работы является изучение современного взгляда на экономическую 

и бухгалтерскую сущность гудвилла, а также особенности его учета. 

Осуществление поставленной цели требует реализации следующих заданий: 

 уточнить содержание понятия «гудвилл» как экономической и учетной 

категории; 

 исследовать источники формирования гудвилла предприятия; 

 охарактеризовать основные современные методы оценки гудвилла; 

 раскрыть критерии признания идентифицируемых нематериальных активов, 

приобретенных при объединении бизнеса; 

 проанализировать особенности учета гудвилла в зарубежных странах. 
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Существует два подхода к определению сущности гудвилла: экономический и 

бухгалтерский. В рамках каждого существуют разные трактовки этого термина. 

Рассмотрим их подробнее. 

Классическое определение гудвилла, как экономической категории, дали Г.М. 

Десмонд и Р.Э. Келли: «Гудвилл – это совокупность тех элементов бизнеса, которые 

стимулируют клиентов продолжать пользоваться услугами данного предприятия и 

приносят прибыль сверх той, что требуется для получения разумного дохода на все 

остальные активы предприятия, включая доход на все прочие нематериальные активы, 

которые могут быть идентифицированы и отдельно оценены». [2] 

В.В. Ковалёв отмечает, что экономический смысл гудвилла заключается в 

стоимостной оценке, наработанной фирмой к моменту анализа нематериальной её 

ценности (торговая марка, имеющиеся у компании патенты, ею разработанные и в 

балансе не показываемые, сложившийся коллектив и др.), т.е. гудвилл – это разница 

между рыночной оценкой пассивов и рыночной оценкой активов. [3] 

И.А. Бланк считает, что гудвилл – это один из видов нематериальных активов, 

стоимость которого определяется как разница между рыночной (продажной) 

стоимостью предприятия как целостного имущественного комплекса и его балансовой 

стоимостью (суммой чистых активов). Такое повышение стоимости предприятия 

связано с возможностью получить более высокий уровень прибыли (в сравнении со 

среднерыночным уровнем эффективности инвестирования) за счет использования 

более эффективной системы управления, доминирующих позиций на товарном рынке, 

применения новых технологий и т.п. [4] 

В экономическом подходе к гудвиллу дискуссионным является вопрос об 

источниках его формирования. Мнения различных авторов по поводу элементов, 

формирующих гудвилл предприятия, систематизированы и представлены в таблице 1 

[5]. 

 
Таблица 1 

Элементы гудвилла предприятия, выделяемые различными авторами 

Элементы гудвилла 

Ю
. 
В
. 
С
и
м
ач
ев

 

А
. 
М
. 
С
м
ет
ан
и
н

 

Н. А. Абдуллаева,  

Н. А.  Колайко,    А. 

Г. Грязнова,  

М. А. Федотова 

О. Н. 

Антипина,  

В. Л. 

Иноземцев И
. 
А
. 
Б
л
ан
к
 

В
. 
Г
. 
Г
у
сь
к
о
в
 

Высококвалифицированный  

персонал (способность привлечь  

и удержать значимых для  

организации сотрудников) + + – – – + 

Передовой менеджмент + + – – + + 

Известность фирменного  

наименования и деловая репутация + + + – + + 

Фирменные марки +  + –  –  – 

Деловые связи (клиентская база) – + + + – – 

Монополистические преимущества – + – – + + 

Инновационный характер технологий – + – – + + 

Лояльность акционеров  – + – + – – 

Наличие лицензий  + – – – – – 

Деятельность по пресечению 

недобросовестной конкуренции – + – – – – 

Влиятельность во властных структурах + + – – – – 

Формализованная корпоративная стратегия – + – – – + 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_168_2_rus_16354.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_5010_2_rus_21974.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_143_2_rus_16720.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_2504_2_rus_19256.shtml
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Как видно из таблицы, мнения авторов по поводу элементов гудвилла весьма 

различны, и нет ни одного элемента, который был бы включен в состав гудвилла 

единодушно. Вместе с тем, большинство из них согласны, что известность фирменного 

наименования и деловая репутация, а также передовой менеджмент должны 

рассматриваться как элементы гудвилла. 

С нашей точки зрения, каждая компания в процессе своей деятельности 

нарабатывает некие ресурсы (технологии, постоянную клиентуру, квалификацию 

персонала, высокий уровень менеджмента и др.), которые позволяют ей получать 

преимущества, проявляющиеся в ее внутренней стоимости. Ресурсы, о которых идет 

речь, нематериальны  и отличаются от всех прочих тем, что не существует достоверных 

способов их выделения из массы других материальных и нематериальных ресурсов и 

оценки их стоимости, во-первых в отдельности, а во-вторых по мере создания. Считаем 

терминологически справедливым, не применять термин «активы» к экономической 

интерпретации гудвилла.  

 Совокупность ресурсов, рассматриваемых как гудвилл, может быть оценена при 

покупке (продаже) бизнеса, слиянии и поглощении. Оценка гудвилла имеет смысл  

также при управлении стоимостью компании. Важно заметить, что экономический 

гудвилл возникает не тогда, когда продается компания, а тогда, когда продается 

продукция. Установление же количественного размера гудвилла компании 

действительно происходит на момент продажи, слияния или ее поглощения. При этом 

могут исходить, например, из  разности суммарной рыночной стоимости активов 

предприятия и стоимости всего бизнеса или избыточной прибыли путем деления 

избыточной прибыли на ставку капитализации. Цена покупки компании выходит из 

определения гудвилла, как способности компании получить в будущих периодах 

большую прибыль, чем прибыль, обычно приносимая активами, находящимися в ее 

распоряжении. Таким образом, определение стоимостной оценки гудвилла 

непосредственно связано с оценкой доходов компании. 

Бухгалтерский гудвилл возникает в момент покупки бизнеса с целью получения 

дохода  и определяется согласно стандартов учета путем сопоставления затрат на 

приобретение с чистыми активами компании. Такого рода  гудвилл позволяет довести 

чистые активы компании до их рыночной стоимости. Все вышеперечисленное 

удовлетворяет критериям его признания  в качестве актива.  

В соответствии с П(с)БУ 19 «Объединение предприятий» гудвилл – это 

превышение стоимости приобретения над долей покупателя в справедливой стоимости 

приобретенных идентифицированных активов, обязательств и непредвиденных 

обязательств на дату приобретения. Согласно МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» 

гудвилл – это  превышение пункта (a) над пунктом (b), описанных ниже: 

(a) совокупность: 

 переданного возмещения, оцененного в соответствии с МСФО (IFRS) 3, 

который в целом требует проводить оценку по справедливой стоимости на дату 

приобретения; 

 суммы любой неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии, 

оцененной в соответствии с МСФО (IFRS) 3; 

 при объединении бизнеса, осуществляемом поэтапно, справедливой 

стоимости доли участия в капитале на дату приобретения, которой покупатель 

ранее владел в приобретаемом предприятии; 

(b) сумма на дату приобретения идентифицируемых приобретенных активов за 

вычетом принятых обязательств, оцененная в соответствии МСФО (IFRS) 3. 
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Согласно МСФО (IFRS) 3 при отражении гудвилла в отчетности компании 

покупателя используются два метода расчета гудвилла: пропорциональный и полный. 

Кроме того, важным моментом в учете гудвилла является выделение из его состава 

идентифицируемых активов. Так, по МСФО 3, покупатель должен признать отдельно 

от гудвилла идентифицируемые нематериальные активы, приобретенные при 

объединении бизнеса. Нематериальный актив является идентифицируемым, если он 

удовлетворяет хотя бы одному из двух критериев: критерию отделимости или 

договорно-юридическому критерию. 

Согласно договорно-юридического критерия, нематериальный актив признается 

отдельно идентифицируемым, если он зарегистрирован в установленном порядке, 

имеет правовую охрану, права на него возникают в рамках гражданско-правовых 

отношений (удостоверяются наличием патента, свидетельства, договора, контракта, 

соглашения и т.п.). Нематериальный актив, который удовлетворяет юридическому 

критерию, является идентифицируемым, даже если актив не является обращающимся 

или отделимым от приобретаемого предприятия или от других прав и обязательств. 

Критерий отделимости означает, что приобретенный нематериальный актив 

может быть отсоединен или отделен от приобретаемого предприятия и продан, 

передан, защищен лицензией, предоставлен в аренду или обменен индивидуально или 

вместе с относящимся к нему договором, идентифицируемым активом или 

обязательством. Нематериальный актив, который покупатель был бы в состоянии 

продать, защитить лицензией или каким-либо иным образом обменять на что-либо 

ценное, удовлетворяет критерию отделимости, даже если покупатель не намеревается 

продавать, защищать лицензией или обменивать его каким-либо иным образом. 

Приобретенный нематериальный актив удовлетворяет критерию отделимости, если 

есть доказательства обменных операций с активами такого же вида или активами 

подобного вида, даже если такие операции являются нечастыми, и независимо от того, 

вовлечен ли в них покупатель.  

Нематериальный актив, который сам по себе неотделим от приобретаемого 

предприятия или объединенного предприятия, удовлетворяет критерию отделимости, 

если он отделим в совокупности с относящимся к нему договором, идентифицируемым 

активом или обязательством. 

Таким образом, данному аспекту учета гудвилла должно быть уделено особое 

внимание с целью определения нематериальных активов, которые могут быть отнесены 

к идентифицируемым активам и поставлены на баланс предприятия. 

В рамках изучения современных взглядов на учет и оценку гудвилла следует 

обратить внимание на некоторые особенности бухгалтерского отражения данного 

объекта в зарубежных странах [6]. 

В Великобритании гудвилл вычисляется как разница между неискаженной 

стоимостью всей покупки и неискаженной стоимостью ее отдельных компонентов. 

Положительный гудвилл может списываться одним из следующих способов: 

через немедленное списание в резерв; через амортизацию в отчете о прибылях и 

убытках в течение экономически обоснованного срока жизни активов. 

Отрицательный гудвилл должен поступать непосредственно в резерв. 

В Швеции закон о бухгалтерском деле предписывает, что в тех случаях, когда в 

учетных бухгалтерских документах компании появляется гудвилл (например, 

приобретение акционерной компании), он может учитываться как основной капитал, 

по крайней мере 10% которого должны амортизироваться ежегодно. Некоторые 

компании предпочитают после поглощения списывать гудвилл за счет собственного 

капитала. 
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В Испании, когда цена покупки компании превышает чистую балансовую 

стоимость приобретенных средств, этот излишек может пойти на увеличение активов 

компании-покупателя до величины рыночной стоимости. Не вошедший туда излишек 

должен амортизироваться в течение не более 5 лет, а при должном обосновании в 

комментариях к отчетным документам – 10 лет. Если в бухгалтерских документах 

имеется остаток гудвилла, то выплата дивидендов не допускается, потому что они 

понижают распределяемую прибыль ниже размера остатка гудвилла. 

В Португалии гудвилл может появиться в активах компании только в том случае, 

если она приобретает другую компанию и платит больше, чем составляет балансовая 

стоимость (активы минус долги) поглощаемой компании. Следовательно, гудвилл 

может появиться только в результате сделки. 

Гудвилл должен быть амортизирован, как правило, максимум за 5 лет, если 

только не будет обоснована необходимость продления этого срока. В этом случае 

максимальный период удлиняется до 20 лет, но об этом надо указывать в 

комментариях к ежегодным отчетным документам. 

Подобно другим странам Европы – Испании, Дании и Ирландии – амортизация 

гудвилла не подвергается налогообложению. 

В Бельгии гудвилл вычисляется как разница между ценой, уплаченной за 

дочернюю компанию, и балансовой стоимостью ее приобретенных чистых активов на 

день учета. Насколько возможно, вычисленная разница, которая может быть и 

положительной, и отрицательной, распределяется по активу и пассиву по рыночной 

стоимости, т.е. выше или ниже балансовой стоимости. Любая оставшаяся разница 

показывается как актив, если она положительна, и как пассив, если отрицательна. 

Позитивный гудвилл амортизируется обычно не более чем за пять лет и по 

прямолинейной схеме. Любой более длительный период списания должен 

обосновываться в комментарии к бухгалтерским отчетным документам. Амортизация 

гудвилла подвергается налогообложению. Отрицательный гудвилл обычно не 

оформляется, хотя если его можно отнести на ожидаемые убытки дочернего 

предприятия, то его величина может погаситься, если эти убытки материализуются. 

Выводы. Проведенное исследование позволило выделить принципиальные 

отличия между экономическим и бухгалтерским гудвиллом, которые дают 

возможность уточнить терминологию, раскрыть методологическую суть оценки 

экономического гудвилла и расчета гудвилла при его отражении в отчетности 

покупателя. Надо признать целесообразным рассматривать экономический гудвилл, 

как наработанный ресурс; в бухгалтерской же интерпретации гудвилл – это актив, 

стоимость которого исчисляется разницей стоимостей.  

Открытым остаётся вопрос относительно факторов, формирующих состав 

гудвилла. Отмечается отсутствие наработанной практики относительно выделения из 

его состава идентифицированных нематериальных активов. 
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Резюме. Данная статья посвящается рассмотрению качественных характеристик составляющих 

мероприятий по продвижению товаров и услуг, изучению особенностей и недостатков каждого элемента. 

Как результат, определение итогов по анализу  мероприятий, выявление перспективы развития системы 

продвижения товаров. 
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Вступление: Система продвижения товара на рынке охватывает совокупность 

мероприятий , усилий , действий , которые осуществляют как производители , так и 

продавцы , посредники с целью повышения спроса , увеличения сбыта и расширение 

рынка товара в целом. Комплекс продвижения формируют следующие элементы: 

реклама, стимулирование сбыта ,  личная продажа, паблик рилейшнз . При выборе 

конкретного носителя рекламного обращения следует учитывать совокупность 

внутренних и внешних факторов , а также объективные преимущества и недостатки 

каждого из каналов распространения информации. В табл . 1.1 предоставлена 

обобщающая характеристика каждого из элементов комплекса маркетинговых 

коммуникаций , а также преимущества и недостатки каждого элемента комплекса 

продвижения товаров и услуг на зарубежных рынках [ 1, с .105] 

 
Таблица 1.1 

Обобщающие характеристики элементов комплекса маркетинговых коммуникаций 

Элементы Характеристики 

Реклама 

 
Стимулирование сбыта 

Личная                         

(персональная ) 

продажа 

Паблик рилейшнз 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Общественный 

характер рекламы 

(покупатель, приобретая 

товар , уверен в том ,что 

его не обманывают ,что 

товар является законным 

, общепринятым). 

 Экспрессивность 

рекламы (заметное, 

эффективное 

представление товара 

или самого 

предприятия). 

 Неопределенность 

с точки зрения 

измерения эффекта 

рекламы (факт покупки 

зависит от многих 

факторов) . 

 Привлекательность 

средств 

стимулирования 

сбыта (обеспечивает 

фиксацию внимания 

потребителя на 

возможность 

приобретения 

товара). 

 Побуждение к 

совершению 

покупки . 

 

 Личный 

характер (позволяет 

оперативно изучать 

потребности 

стороны и вносить 

соответствующие 

изменения ). 

 Установление 

долгосрочных 

стабильных 

отношений. 

 Побуждение к 

выявлению 

отношения к товару 

или предприятия 

(побуждение к 

ответной реакции) . 

 

 Достоверност

ь (помещен в СМИ 

отзыв о товаре и 

услуге или 

предприятие для 

потребителя 

является 

достоверным). 

 Более полный охват 

целевой аудитории 

(вследствие 

включения в среду 

людей, которые 

отрицательно 

относятся к 

рекламе) . 

 Острота рекламного 

обращения , но 

нейтральных 
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 Неличный 

характер 

(коммуникации с 

потенциальным 

покупателем 

осуществляется не 

лично, а через СМИ) 

 

позиций. 

 Повествовательная 

форма изложения 

информации. 

 

 

Основной раздел: Пилющенко В.Л. основными задачами рекламы определяет : 

создание и поддержание высокого уровня популярности товара , услуги , идеи и т.д. , 

повышение имиджа предприятия и его продукции ; поддержание должного внимания и 

заинтересованности потребителей , их желания приобрести продукцию [ 2 , с . 230 ] . 

Реклама имеет много видов и разновидностей . Классифицировать рекламу можно 

по многим признакам. Интернет -портал для управленцев предоставляет нам такую 

классификацию рекламы в зависимости от объекта рекламирования [3, с . 12-13 ] . 

Товарная реклама – рекламные материалы и мероприятия , рекламирующие 

определенные товары или услуги. Информирует потребителя о свойствах и 

преимуществах товара (услуги ) , возбуждает интерес к нему (ней ) , потребитель 

пытается установить контакт с продавцом – из пассивного превращается в активного , 

заинтересованного в покупке. Ориентированная на спрос. 

Престижная реклама – комплекс мероприятий, направленных на формирование 

положительного образа организации рекламодателя среди деловых партнеров , 

потребителей и широкой общественности с целью обеспечения благоприятных условий 

для долговременного сбыта производимой продукции , или услуг. Она представляет 

собой рекламу достоинства предприятия , что выгодно отличает его от конкурентов . 

В табл . 1.2 представлена классификация рекламы в зависимости от ее целей и 

задач [ 2 , с . 230-231 ] . 

 
Таблица 1.2 

Классификация рекламы по ее целями 

Вид рекламы 
Цели и функции рекламы 

 

Информативная 

доводит до потребителей информацию о товарах , их виды, назначение , 

качество , особенности , принципы действия , уровень цен и т.д. ; 

сообщает о местонахождении фирмы или торгового заведения , контактные 

телефоны. 

Убеждающей поощряет потребителя предпочесть тому или иному товару ; 

убеждает в необходимости приобретения товара (услуги ) . 

 

Напоминающая 
напоминает о наличии товара (услуги ) , место и условия его продажи и 

использования. 

Подкрепляющая 

поддерживает доброе мнение потребителя о товаре (услуге ) после его 

приобретения и использования. 

 

Фирменная 
своей солидностью , качеством подчеркивает статус компании, ее надежность , 

стабильность ; формирует образ , имидж предприятия 

 

Азарян Е.М. напоминает , что реклама имеет много лиц , может принимать любые 

образы , и все же ее можно классифицировать , т.е. разбить на несколько видов , 

каждому из которых присуща своя специфика [ 5 , с . 298-299 ] . 

Реклама в прессе .Ей присуща информативность, наглядность и ориентация на 

определенную категорию потребителей информации, читающих именно этого вида 

газеты или журналы . Например,  в журнале «Яхт-клуб « уместно публиковать рекламу 
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принадлежностей для яхтсменов, а также дорогих одежды, обуви, отдыха и т.д., 

поскольку люди, увлекающиеся яхт – спортом, в основном относятся к 

высокообеспеченному слою населения.  

Внешняя реклама. Она обычно не содержит информации и рассчитана на 

восприятие "картинки". Ее примером могут быть плакаты на стенах тоннелей метро , 

воздушные шары с названиями фирм. Такую рекламу отличает яркость красок и 

отсутствие детальной информации о рекламируемом объекте. Это вполне логично , так 

как невозможно вникнуть в суть рекламного плаката, проезжая со скоростью 90 км / ч 

на автомобиле или просто случайно взглянув на него, проходя мимо, – а картинка 

остается в памяти. 

Адресная и почтовая реклама. Ярким ее примером может быть раздача 

предприятиями различных календарей, ручек и других мелочей с изображением 

торгового знака или просто с названием предприятия – партнерам в бизнесе и просто 

потребителям своей продукции, а также рассылка по почте поздравлений с 

праздниками своим клиентам. 

Реклама на телевидении и радио. Этот вид рекламы принято объединять с 

рекламой в прессе и называть « рекламой в средствах массовой информации», но 

считается , что этот вид рекламы обладает только ему присущими качествами и может 

быть выделен в отдельный вид. Это реклама массового воздействия, которая сочетает в 

себе совершенно разные качества. 

Одной из наиболее распространенных классификаций рекламы является 

классификация на основе применения средств информации. Соответственно, отметим 

преимущества и недостатки применения различных носителей рекламы и отразим их в 

табл.1.3 [5, с. 300 ]. 

На сегодня этот перечень можно дополнить и рекламой в новых средствах 

информации – информации сети Интернет. Реклама в информационной сети является 

абсолютно новой и очень эффективной при ее невысокой стоимости против других 

видов рекламы. 

 
Таблица 1.3 

Основные виды средств распространения рекламы 

Средства 

рекламы 
Достоинства 

Ограничения 

 

Газеты 

Гибкость, своевременность, хорошо охват 

местного рынка, широкое признание и 

принятие, высокая достоверность 

Кратковременность 

существования, незначительная 

аудитория «вторичных» 

читателей 

 

Телевиден

ие 

 

Сочетание изображения, звука и движения, 

чувственное воздействие, высокая степень 

привлечения внимания, широкий охват 

аудитории 

Высокая стоимость, 

перегруженность рекламой, 

кратковременность рекламного 

контакта, меньшая 

избирательность аудитории 

 

Прямая 

почтовая 

реклама 

Избирательность аудиторий, гибкость, 

отсутствие рекламы конкурентов в послании, 

личностный характер 

Относительно высокая 

стоимость, образ 

«макулатурности « 

 

Радио 

Массовость использования, высокая 

географическая и демографическая 

избирательность, низкая стоимость 

Представление только 

звуковыми средствами, степень 

привлечения внимания ниже, чем 

у телевидения, 

кратковременность рекламного 

контакта 



340 

 

 

Журналы 

Высокая географическая и демографическая 

избирательность, достоверность и 

престижность, высокое качество 

Длительный временной 

разрыв между покупкой места и 

появлением рекламы 

воспроизведения, 

длительность существования, 

значительное количество 

«вторичных читателей» 

 

Наружная 

реклама 

Гибкость, высокая частота повторных 

контактов, невысокая стоимость, слабая 

конкуренция 

Отсутствие 

избирательности аудитории, 

ограничения творческого 

характера 

Стимулирование сбыта (SalesPromotion) – прямой побудительный мотив, который 

поддерживает или поощряет товар в течение всего пути на рынке от производителя к 

потребителю [3, с . 23].  

Стимулирование сбыта имеет следующие характерные особенности: ускоряющий 

инструмент , применяемый для повышения темпов сбыта; включает в себя прямой 

побудительный мотив (деньги, призы, дополнительные товары или 

специализированная информация), который дает дополнительную мотивацию, чтобы 

купить, посетить магазин, запросить информацию. 

Мероприятия по стимулированию сбыта применяются, когда:  

 на рынке находится большое количество конкурирующих между собой товаров 
с приблизительно одинаковыми потребительскими свойствами – 

стимулирование сбыта дает покупателю личную выгоду. 

 необходимо расширить продажу при переходе товара в стадию насыщения для 
того, чтобы защитить позицию фирмы на рынке.  

 продажа ведется через широкую розничную сеть. 
Основные черты стимулирования характер эффекта в росте продаж, который 

может быть получен в случае мер стимулирования сбыта, меры стимулирования сбыта 

выглядят как приглашение к покупке; разнообразие средств стимулирования сбыта. 

Мероприятия стимулирования сбыта направлены на потребителя, торговых 

посредников и собственный торговый персонал. Рассмотрим каждый из них. 

Стимулирование потребителей: цель – ознакомить потребителя с новинкой, 

«подтолкнуть « его к покупке, увеличить количество товарных единиц, приобретаемых 

одним покупателем. Основные средства стимулирования потребителей: скидки; 

купоны , премии; бесплатные образцы, конкурсы, лотереи, викторины и.т.п. 

Стимулирование торговых посредников: цель – поощрить увеличение объема 

сбыта; стимулировать заказ максимальных по объему партий товара на реализацию; 

поощрить обмен передовым опытом в реализации конкретного товара. Основные 

средства стимулирования торговых посредников: скидки с цены при обусловленном 

объеме партии товара, предоставление оговоренного количества единиц товара 

посреднику бесплатно при условии закупки определенного его количества, премии, 

выплачиваемые дилерам при продаже товаров сверх оговоренного их количества за 

определенный отрезок времени. 

Стимулирование собственного торгового персонала фирмы: цель – увеличить 

объем сбыта в подразделениях предприятия, поощрить наиболее эффективно 

работающих; дополнительно мотивировать их труд, способствовать обмену опытом 

между продавцами и.т.п. Основные средства стимулирования собственного торгового 

персонала фирмы: премии лучшим торговым работникам, предоставление лучшим 
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продавцам дополнительных дней отпуска, конкурсы продавцов наградой победителей, 

расширение участия передовиков в прибылях предприятия. 

Для достижения наилучших результатов предприятия разрабатывают программы 

стимулирования сбыта. Такие программы ( или планы) является составной частью 

общего плана рекламных мероприятий или плана определенной рекламной кампании. 

Однако программа может разрабатываться как самостоятельный документ. 

Персональная продажа имеет следующие характерные особенности: 

непосредственный, прямой характер в отношениях « продавец - покупатель» , наличие 

двусторонней связи, диалоговый режим общения, личный характер персональной 

продажи позволяет устанавливать длительные личные отношения между продавцом и 

покупателем; предполагает определенную реакцию со стороны покупателя; 

единственный вид коммуникации, который непосредственно может закончиться 

покупкой товара; наиболее дорогой вид коммуникации (в расчете на один контакт). 

Перейдем к рассмотрению составляющих личной продажи. 

Выставки и ярмарки: на современном этапе развития национальной экономики 

для предприятий чрезвычайно актуальным является расширение существующих 

национальных рынков сбыта и выход на новые международные рынки. В этом 

направлении эффективным инструментом интегрированных маркетинговых 

коммуникаций является выставочные мероприятия, проводимые на международном 

уровне. 

Следует отметить, что выставочная деятельность в Украине является 

приоритетной отраслью, важным рычагом наращивания экспортного потенциала, 

продвижение продукции отечественных производителей на международные рынки, 

привлечения передовых фирм к участию в развитии экономики страны [4]. Благодаря 

выставочным мероприятиям, на внутренний рынок страны поступает наиболее 

конкурентоспособная продукция отечественного и зарубежного производителя, также 

формируется значительная часть экспортного потенциала, поэтому промышленные 

предприятия рассматривают выставочные мероприятия как эффективный способ 

продвижения продукции, возможно единственный для выхода на зарубежные рынки. 

Общими для выставок и ярмарок чертами является то, что: организовывают как 

физические, так и юридические лица и адресуют организованном рынке, они имеют 

ограниченную продолжительность, они действуют периодически в заранее 

оговоренных местах и объединяют значительное количество экспонентов. 

Существует много и отличительных черт, в частности: предложение отражает 

объективную картину состояния определенных галузей экономики (для ярмарок – «да», 

для выставок – « нет»), количество экспонентов достаточно представительной для 

одной или нескольких отраслей экономики (для ярмарок – « нет», для выставок – «да»), 

с целью мероприятия является заключение соглашений по образцам (для ярмарок – 

«да», для выставок « нет») или распространение информации по стимулирования 

продажи по образцам (для ярмарок – «нет», для выставок «да») вход свободный или по 

приглашениям (для ярмарок – по запрония, для выставок, как правило, свободный) 

продажа конечному потребителю товаров является обычной практи ¬ кой ( для ярмарок 

– «нет», для выставок – «да» ) продажу только промежуточным структурам (для 

ярмарок – «да», для выставок – «нет»). 

Семинар – это организованная встреча определенной группы людей, связанных с 

данной фирмой определенными отношениями. Это могут быть пользователи услуг, 

оптовые покупатели, партнеры и т.д. Цели семинара: ознакомление участников с 

успехами фирмы, новой продукцией, обучение пользователей, дилеров. В повестку дня 

семинара могут быть включены посещение производства, филиалов фирмы, ее 

выставочных экспозиций. 



342 

 

Презентация – один из способов представления предмета рекламы 

общественности совместно с рекомендациями по применению, эксплуатации. В 

отличие от семинара, презентация, как правило, имеет более развлекательный характер 

– кроме деловой части в программу презентации могут входить торжественная часть, 

культурная программа, фуршет. 

Успешная презентация закладывает основы будущего совместного бизнеса, 

укрепляет позиции фирмы на рынке, расширяет круг потребителей / покупателей. 

Поэтому каждая презентация должна тщательно готовиться. Подготовка к презентации 

состоит из следующих обязательных действий: внимательный и подробный анализ 

потенциальной аудитории, четкое определение основной темы / проблемы 

презентации; формулирование цели презентации, разработка логического плана 

выступления, подготовка вступительного слова и финала выступления, подготовка и 

тренировки использования вспомогательного материала. 

Интернет-портал для управленцев связи с общественностью (PublicRelations) 

определяет как содействие установлению взаимопонимания и доброжелательности 

между личностью, организацией и другими людьми , группами людей или обществом в 

целом посредством распространения разъяснительной материала , развития обмена 

информацией и оценки реакции общественности [3, с. 34]. 

Возникновение паблик рилейшнз было обусловлено конкретными историческими 

условиями, сложившимися во второй половине XIX в., В частности обострением 

общественно – экономических проблем, которые нужно было решать. Бойко Р.В. 

думает, что появление паблик рилейшнз вызвали такие общественно – экономические 

проблемы [6, с. 51]: критика общественностью крупного капитала; необходимость 

решения конфликтов между работодателями и наемными работниками; необходимость 

применения новых приемов для продвижения товаров на рынок. 

Развитие паблик рилейшнз был обусловлен необходимостью найти новые 

способы продвижения товаров и услуг на рынок. Предприниматели почувствовали, что 

традиционная реклама в виде рекламного объявления в газете работает уже не так 

эффективно, как раньше. Потребители поняли, что цель такой рекламы – побудить их 

купить продукт, по качеству и даже необходимости которого они сомневаются. Итак, 

экономика динамично развивалась, а именно на рынке появлялось больше товаров и 

услуг, обострялась конкуренция между производителями. Наблюдения показали, что 

аудитория проявляет гораздо больше доверия к информации в виде новости или 

редакционной статьи, чем к материалам, помещенных под рубрикой «реклама « или 

«объявление». И здесь на помощь предпринимателям пришли профессиональные 

журналисты, знали и умели подготовить рекламную существу информацию в виде 

беспристрастных и сбалансированных сообщений, имеющих общественное значение 

[7]. 

Особенностью рекламы является то, что она действует на подсознание аудитории. 

Изо дня в день потребители видят один и тот же рекламный ролик, видят одну и ту же 

торговую марку. Наконец, это приводит к тому, что при выборе продукта потребители 

в первую очередь вспоминают о марке, которая была больше представлена в процессе 

рекламной кампании. Реклама создает определенный образ в сознании потребителя, 

вызывает определенные ассоциации. Этот образ должен четко ассоциироваться с 

торговой маркой, рекламируется. В рекламных роликах такую информацию дать 

невозможно. Именно поэтому в последнее время популярен PR-технологии. PR-

стратегия предполагает не просто зомбирование потребителей, основанное на 

ассоциациях, а сознательное восприятие понимание того, почему именно этот товар 

лучше других, почему именно его следует покупать. PR-статьи телевизионные сюжеты 

освещают деятельность компании, оборудование, на котором производится продукт. 
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Необходимо, чтобы эта информация была правдивой и объективной, любой обман рано 

или поздно раскроется и испортит репутацию торговой марки [8]. 

Перед каждым предприятием на современном этапе стоят две задачи в области 

паблик рилейшнз: первое – установить контакты между тремя общественными 

группами: заказчиками, акционерами и служащими, второе – продвижение 

предприятия и его продукции на рынках продажы в условиях жесткой конкуренции. 

Что  относительно украинского PR-рынка, то он находится на стадии активного 

развития, постоянно нарастающими темпами увеличивается количество PR-операторов 

и, что особенно важно, среди них увеличивается доля украинских PR-компаний. Хотя, 

все же нельзя сказать, что этот бизнес в Украине безупречен, но нужно отметить все 

преимущества их работы и надеяться, что отечественные PR-агентства смогут 

преодолеть трудности и выйти на мировой уровень. 

Выводы: таким образом, подводя итоги, следует отметить, что процесс 

коммуникаций достаточно сложный и многогранный. Знание всех видов коммуникаций 

имеет важное значение для маркетологов, менеджеров и руководителей предприятия 

совершенствования эффективного обмена информацией в управлении предприятием и 

организации его деятельности 
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СИСТЕМА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК МЕТОД ОЦІНКИ 

ТА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
К. О. Черноводська, Л. В. Шаульська 

 
Резюме. У даному дослідженні вивчені актуальні проблеми оцінки персоналу, розглянуті основні 

положення мотивації управлінського персоналу, виявлені переваги та недоліки ключових показників 

ефективності роботи. Також розроблена система KPI для співробітників HR–служб з метою 

удосконалення системи їх мотивації.  

Ключові слова: ключові показники ефективності, мотивація, HR-служба  

 

Вступ. Ринкова система господарювання, що складається в Україні, обумовлює 

необхідність застосування нових форм та методів управління персоналом організації, 

які дали б можливість підвищити економічну зацікавленість працівників продуктивно і 

якісно працювати. Особливо актуальною при цьому є проблема створення науково-

обґрунтованої системи оцінки трудової діяльності персоналу організації. 
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Існуюча сьогодні на підприємствах і в організаціях проблема формування 

результативної системи оцінки та атестації персоналу для практичної роботи кадрових 

служб є достатньо складною.  

Серед зарубіжних авторів, які зробили значний внесок, необхідно відзначити П. 

Друкера, Р. Каплана, Д. Нортона, Д. Парментера. Багато досліджень провідних 

вітчизняних вчених таких, як А. Клочкова, А. Колота, А. Литягина та М. Панова, 

присвячені мотивації та ефективній оцінці персоналу. Проте, висвітленість в 

економічній літературі зазначених проблем досі залишається недостатньою. 

Метою роботи є вивчення положень мотивації на основі ключових показників 

ефективності роботи персоналу підприємства, виявлення їх переваг та недоліків, 

розробка ключових показників для спеціалістів HR – служби.  

Основний розділ. Підприємство не може розраховувати на довготривалий 

розвиток без ефективного управління людьми та організації їх діяльності. Основою 

забезпечення цього і є оцінка кадрів як відправна точка для удосконалення якісного 

складу персоналу, його мотивації і відповідної оплати праці. 

Оцінка персоналу передбачає порівняння певних характеристик людини — 

професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, результатів праці з відповідними 

параметрами, вимогами, еталонами. Правомірним є твердження, що оцінювати 

персонал — це означає робити висновок на основі порівняння «ідеального» працівника 

з тією реальною людиною, що працює в конкретній організації, на конкретній посаді [1, 

с.132]. Оцінка персоналу полягає у визначенні того, якою мірою кожний працівник 

досягає очікуваних результатів у праці й відповідає тим вимогам, які випливають з його 

виробничих завдань.  

Традиційна атестація персоналу на сьогоднішній день не відповідає вимогам 

сучасного бізнесу. Для успішного управління підприємством і його персоналом, 

менеджерам необхідні інноваційні засоби і методи, орієнтовані на постановку цілей та 

визначення персональної відповідальності працівників. У результаті опитування, 

проведеного в США, було виявлено, що 60 % керівників вищого рівня незадоволені 

своїми системами оцінки результатів діяльності. За вітчизняними оцінками кількість 

вітчизняних менеджерів, ще більше – 80% [2, c.3]. Це невдоволення виражається у 

відсутності зв'язку між планом, виконанням, результатом і мотивацією . 

Технологія управління по цілях, запропонована в 60-х роках Пітером Друкером, 

яка підкріплена правильним стимулюванням, сприяє мотивування персоналу на нові 

досягнення і креативне самовдосконалення. Одним з найбільш ефективних аналізаторів 

діяльності, як підприємства, так і персоналу є система ключових показників 

ефективності (KPI). KPI – це система оцінки, яка допомагає організації визначити 

досягнення стратегічних і тактичних цілей. Систему ключових показників доцільно 

застосовувати у великих компаніях, тому що саме в них KPI дадуть найбільший ефект. 

З їх допомогою можна контролювати підприємство в цілому, оцінити роботу кожного 

співробітника або підрозділу та їх внесок у досягнення кінцевого результату. У 

компанії Procter & Gamble виявлені свої ключові показники ефективності відбору 

персоналу, які характеризують конкретну перевага здобувача. Весь процес оцінювання 

побудований таким чином, щоб визначити, наскільки розвинені виділені компанією 

компетенції. «Напрямні успіху» можна розділити на 3 групи: 

– cила розуму (здатність аналізувати інформацію і приймати зважені рішення, 

здібності та навички нестандартного мислення) 

– cила взаємодії з оточуючими (наявність навичок роботи в команді та взаємодії з 

людьми, лідерські якості, відповідальність за власний розвиток ) 

– cила швидкості і гнучкості (здатність швидко, чітко і гнучко реагувати на 

мінливу ситуацію) [3] . 
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Також як і всі показники KPI мають свої недоліки і переваги, відображені в табл.1 

[3]. 

 
Таблиця 1. 

Переваги та недоліки ключових показників ефективності 

Переваги Недоліки 

Прозорість – співробітник ознайомлений з 

критеріями оцінки совій трудової діяльності. 

Відсутність універсальності – показники доцільно 

застосовувати там, де є стандартизовані процеси. 

Визначеність – співробітник чітко розуміє свої 

цілі, завдання, тому що вони збігаються з цілями 

компанії; перед ним ставляться певні терміни 

виконання. 

Невірно сформульовані показники – можлива 

некомпетентність співробітника, який розробляв 

систему KPI в підрозділі. 

Перспективність – співробітник стимульований 

додатковим преміальним фондом і кар'єрним 

ростом. 

Залежність матеріального заохочення конкретного 

фахівця від роботи його колег – індивідуальні 

показники окремого співробітника прив'язані до 

KPI всього підрозділу. 

Зворотний зв'язок – менеджер обізнаний у 

функціях підрозділів, а керівники підрозділів – 

функції кожного співробітника. 

Додаткові тимчасові витрати – постійне 

підтримання зворотного зв'язку може відволікати 

співробітників від з основних обов'язків. 

 

Д. Парментер надає чітку структуру показників ефективності, з якими працює 

кожне підприємство, розділивши їх на три групи: ключові показники результативності, 

виробничі показники та ключові показники ефективності. У своїх дослідженнях він 

говорить про те, що з усіх показників ефективності на KPI припадає лише 10 % з усього 

масиву даних, але вони мають найбільш сильний вплив на якість прийнятих 

управлінських рішень [4, c.41]. Для того щоб правильно і ефективно розробити систему 

KPI необхідно пройти кілька етапів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Етапи розробки системи КРІ (побудовано на даних джерела [2, c.211]). 

 

Послідовність етапів є визначальною, і її зміна негативно відбивається на 

працездатності системи. 

Систему ключових показників ефективності можна впровадити самостійно або 

залучити консультанта. Важливо відзначити, що при впровадженні даної системи 

самостійно, в 90 % компаній процес супроводжувався внутрішніми конфліктами між 

проектними групами і функціональними керівниками [3]. При прийнятті рішення про 

впровадження системи фахівці рекомендують оцінити витрати на розробку зовнішніми 

або внутрішніми силами і наслідки для компанії. У цілому застосування сучасних і 

ефективних методів управління персоналом допомагає сформувати і зміцнити імідж 

підприємства як привабливого роботодавця, що сприяє залученню 

Підготовчий етап 

(планування проекту, створення проектної групи, проведення первинного 
дослідження) 

 
Розробка методології  KPI 

(оптимізація організаційної структури, розробка методичної моделі, 
нормативно-правової бази, процесу управління компанією на основі KPI) 

Заключний етап 

(автоматизація системи KPI, створення інформаційної бази даних 
підприємства, налагодження та введення в експлуатацію) 
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висококваліфікованих кандидатів та утриманню в компанії цінних фахівців. Однак 

існують правила і принципи впровадження KPI, які слід дотримуватися для більш 

ефективного кінцевого результату. Головним правилом введення системи ключових 

показників є «Правило 10/80/10», яке свідчить, що компанія повинна мати близько 10 

ключових показників результативності, до 80 виробничих показників і 10 ключових 

показників ефективності [2, c.81]. 

Принципи, які необхідно дотримуватися при впровадженні KPI, наступні: 

1) принцип керованості та контрольованості (підрозділу, відповідальному за 

даний показник, виділяють певну кількість ресурсів, необхідних для управління, і 

результат може бути проконтрольований); 

2) принцип партнерства; 

3) принцип перенесення зусиль на головні напрямки (підвищення продуктивності 

праці вимагає розширення повноважень співробітників організації, безпосереднього 

«ядра» компанії ); 

4) принцип узгодження виробничих показників зі стратегією (показники 

виробничої діяльності повинні бути взаємопов'язані з поточними факторами успіху, 

стратегією і цілями підприємства) [2, c.81]. 

Економічний ефект від використання KPI дозволяє зробити висновок про те, що 

це найбільш показовий вид оцінки підприємства та персоналу. Більш ніж 40 років 

система KPI доводить свою ефективність в західних компаніях, і більше 15 – у країнах 

СНД. Основними результатами вітчизняних компаній є: збільшення виручки на 10% за 

рахунок концентрації на клієнтах, зниження витрат на 10-20 %, підвищення 

продуктивності праці за рахунок збільшення мотивації та стимулювання, поліпшення 

конкурентних переваг підприємств на ринках та інші [3]. 

Підвищення результативності та ефективності компанії при впровадженні 

ключових показників ефективності, досягається як за рахунок підвищення якості 

управління, так і за рахунок підвищення мотивації співробітників. Проблема мотивації 

співробітників – одна з найбільш актуальних сьогодні для керівників підприємств. 

Особливо гостро ця проблема стоїть для категорії персоналу, результати праці яких 

складно виміряти, наприклад менеджери середньої та вищої ланки, працівники HR - 

служби. У теж час їх робота безпосередньо пов'язана з досягненням стратегічних цілей 

підприємства . 

Сьогодні ключові показники ефективності є потужним інструментом оцінки 

діяльності всієї компанії та відділу по роботі з персоналом зокрема. За даними 

дослідження, найбільш поширеними KPI для HR- підрозділів вітчизняних компаній є: 

виконання бюджету на персонал (використовують 84,5 % компаній), плинність кадрів 

(83,3%), кількісна та якісна укомплектованість кадрового складу, дотримання вимог до 

ведення кадрового документообігу (86,9 %) [5]. 

На підставі головних функцій HR була розроблена система KPI для кадрової 

служби, яка встановлює зв'язок між конкретними діями з управління персоналом і 

об'єктивними показниками ефективності (рис.2). 
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Рис.2. Ключові показники ефективності для фахівців HR – служби 

 

Висновки. Отже, ключові показники ефективності дозволяють оцінити 

ефективність виконуваних дій. Їх можна застосовувати як для оцінки роботи всієї 

компанії, її окремих підрозділів так і конкретних працівників. За допомогою системи 

KPI можна побудувати ефективну систему мотивації праці. У статті були розглянуті 

основні положення оцінки персоналу за допомогою ключових показників ефективності, 

виявлення переваг та недоліків цієї системи. Також були виявлені проблеми мотивації 

робітників HR – служби та розроблені КРІ з метою ефективної оцінки її діяльності. 

Впровадження KPI для співробітників HR – служби допоможуть виявити 

проблемі аспекти роботи та у майбутньому отримувати інформацію про рівень 

ефективності діяльності підприємства в цілому.  
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Підбір та відбір персоналу 

- кількість, якість та швидкість закритих вакансій; 

- привабливість компанії для потенційних 

співробітників (кількість шукачів на одне робоче 
місце); 

- кількість вакансій на одного фахівця з підбору; 

- коефіцієнт плинності кадрів. 

- рівень знань нових співробітників 

корпоративної культури підприємства; 

- плинність кадрів у перший рік роботи; 

- рівень зворотного зв'язку. 

- кількість і якість співробітників, зарахованих 
до резерву за результатами оцінки; 

- кількість позицій, на які є резерв; 
- кількість вакансій закритих резервістами. 

- відсоток співробітників, що пройшли оцінку; 

- оцінка в потребі навчання (планування); 
- кількість співробітників, що пройшли навчання 

протягом року; 

- відсоток зміни компетенцій. 

Адаптація персоналу 

- питома вага HR-бюджету в загальному бюджеті 

компанії; 
- рівень витрат на навчанні; 

- рівень витрат на закриття однієї вакансії; 

- рівень витрат на ФЗП як відсоток від витрат на 

персонал. 

- задоволеність системою оплати праці; 

- рівень продуктивності праці; 

- різниця між доходом високо і низько 
ефективних співробітників; 

- рівень плинності кадрів. 

Формування кадрового резерву 

Оцінка персоналу 

Мотивація персоналу 

Формування HR-бюджету 
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УДК 336.717.3 

ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ К БАНКУ И ФАКТОРЫ 

 ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
 

Е. И. Шалимова, В. В. Волкова  

 

Резюме. В статье определено доверие населения к банкам, как один из значимых факторов 

развития банка; выявлены основные тенденции доверия населения к банкам; установлены факторы 

влияющие на возникновение доверия населения к банку и  предложены пути его повышения. 

Ключевые слова: доверие населения, устойчивое развитие, факторы формирования доверия, 

банковский маркетинг.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях темпы развития экономики в значительной степени 

зависят от банков, функционирование которых влияет на увеличение объема 

производимой продукции, притока денежных средств, и улучшения их оборота. 

Эффективность их деятельности зависит от наличия достаточного объема ресурсов, 

который формируется за счет разветвленной клиентской базы. При выборе банка 

клиент основывается на субъективном мнении, в основе которого лежит доверие, так 

как он не обладает необходимыми навыками для оценки «стоимости» кредита, качества 

предоставляемых услуг. Таким образом, доверие к банкам выступает важным фактором 

их развития.  

Среди ученых занимавшихся исследованием сущности доверия к банкам и 

направлениями его повышения наиболее существенный вклад сделали: О. Барановский, 

О. Дзюблик, К. Ионенко, О. Лаврушина, М. Широкова [1,7,8]. Не смотря на 

значительную изученность данного вопроса не до конца определено, что именно 

следует понимать под «доверием населения к банкам» и какие факторы оказывают на 

него влияние. Целью статьи является: уточнение понятия «доверие населения к 

банкам» и определение способов его повышения, через факторы влияющие на его 

формирование.  

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ  
В современных условиях развития, повышение доверия населения к банкам, 

является одним из факторов развития не только банков, но и опосредованным 

фактором развития экономики. Джон Кейнс рассматривал доверие, как самый 

доступный фактор повышения покупательной способности населения. Согласно 

Кейнсу рост реального воспроизводства обеспечивается тремя факторами: состоянием 

бизнеса, низкой процентной ставкой и доверием к будущему. Первый фактор не всегда 

является существенным, второй выступает результатом первого, при этом, самым 

эффективным является третий фактор – доверие [1]. 

Также доверие к банкам оказывает существенное влияние на формирование 

ресурсной базы, представленной в основном депозитами. Денежные средства на 

депозитных счетах банка могут привлекаться, как от юридических, так и от физических 

лиц (населения). Что, в свою очередь, обуславливает необходимость рассмотрения 

формирования доверия отдельно у юридических лиц и у населения, так как на эти 

http://lib.rus.ec/b/218866/read
http://www.hr-journal.ru/articles/hrs/hrs_784.html
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показатели, хотя и влияют одни и те же факторы, степень их влияния будет 

значительно отличаться. Доля средств населения в пассивах банковской системы 

составляет 32 % , в то время, как доля предприятий – 18 % [2]. Таким образом, 

население оказывает большее влияние на формирование ресурсной базы банка, что 

обуславливает необходимость его дальнейшего изучения.  

Исследование показало, что в октябре 2008 – марте 2009 года, под влиянием 

кризиса, наблюдалось значительное снижение доверия к банкам, что привело к 

выведению 90 млрд. грн. из банковской системы Украины [3]. В 2010 году за первые 6 

месяцев объем депозитов физических лиц вырос на 29,6 млрд. грн., или на 13,8 % – до 

243,7 млрд. грн., что свидетельствует о восстановлении доверия населения на до 

кризисном уровне [4]. Не смотря на улучшение данных показателей, только 75% 

средств, выведенных из банковской системы во время кризиса, были возвращены в 

банковскую систему [4]. Согласно исследованию, проведенному социологическим 

центром Института Геллапа в Украине банкам доверяет 28 % населения, что на 9 % 

меньше, чем в среднем по странам ЕС [5].  

В период с 2009 по 2011 года наблюдалось повышение количества депозитов 

сроком более 2-х лет, хотя в 2012 году, данный показатель немного снизился и уже в 

2013 начал существенно снижается (см. рис. 1). Все выше перечисленное позволяет 

сделать вывод о необходимости изучения доверия населения к банкам и определения 

путей его повышения.  

 

 
Рис.1 Динамика депозитов домашних хозяйств, сроком более 2 – х лет (2007 – 2013 г.г.) [5] 

 

Отметим что, при разработке мероприятий по повышению доверия населения к 

банкам первоочередной задачей является определение сущности самого понятия 

«доверие населения к банкам», а также факторов, под воздействием которых оно 

изменяется. 

Известно, что доверие – междисциплинарная категория. С точки зрения 

социологии доверие – продукт общественного сознания, который пройдя через 

естественное состояние жизни людей, пришел к необходимости созидания основ и 

устоев общественной жизнедеятельности [7]. С развитием общественных отношений 

доверие переходит в категорию экономических институтов. Применительно к 

банковской деятельности доверие – это совокупность ожиданий, предсказуемость 

действий контрагентов, отсутствие мошенничества, соблюдение субъектами 

банковской сделки принятых правил игры на условиях честности, порядочности и 

взаимной выгодности [8]. 

На основании основных подходов к определению доверия, как 

междисциплинарного института, можно утверждать, что доверие населения к банкам – 

это совокупность предсказуемых взаимовыгодных взаимоотношений между клиентами 

и банком.  
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Представляется, что важным аспектом при изучении доверия населения к банкам 

является определение факторов, которые на него влияют. В современной 

экономической литературе существует несколько подходов к классификации таких 

факторов. Так Котелевская Ю. В. выделяет факторы, которые формируют доверие 

потребителя на макроуровне и микроуровне. Среди факторов микроуровня автор 

выделяет основные и дискуссионные. К дискуссионным относятся: уровень культурной 

готовности персонала, маркетинговый подход к продвижению комплекса банковских 

услуг, доступность банковских продуктов и услуг. Известные ученые Н. М. Внукова и 

М. В. Цеберман выделяют следующие факторы, влияющие на доверие населения к 

банка: процентные ставки по вкладам для физических лиц в национальной валюте, 

уровень квалификации специалистов, рейтинг надежности банковских вкладов, 

количество отделений, время обслуживания при предоставлении депозитных услуг, 

общий уровень управления банком. 

По нашему мнению, в представленных подходах существуют определенные 

недостатки: в первом – наличие дискуссионных факторов свидетельствует о не 

законченности данного подхода и необходимости дальнейших исследований, второй 

подход не учитывает факторы макроуровня.  

Таким образом, существует необходимость выделения нового подхода к 

классификации факторов, влияющих на доверие населения к банкам. Представляется, 

что всю совокупность факторов можно разделить на внутренние и внешние (см. рис. 2).  
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Рис. 2 Факторы, оказывающие влияние на формирование доверия к банкам 

 

При этом, внешние факторы воздействия – факторы, которые оказывают 

положительное или отрицательное влияние и не зависят от банка. Эти факторы 

гарантируют функционирование банков. Первый фактор – снижение уровня инфляции, 

повышение курса национальной валюты свидетельствуют об эффективной денежно – 

кредитной политике государства, что положительно сказывается на доверии населения 

к банковской системе, как в целом, так и в отдельности к коммерческим банкам. 

Вторым фактором является политическая и социальная стабильность – факторы, 

формирующие предпосылки для функционирования всех хозяйствующих субъектов, в 

том числе и банков. Не менее важный фактор – наличие эффективного банковского 

надзора, что гарантирует соблюдение банками нормативов НБУ, законодательства, 

снижает риск мошенничества банков. Последним внешним фактором являются 

государственные гарантии вкладчиков банков, которые значительно повышают уровень 

доверия населения к банкам, поскольку, чем больше гарантии, тем больше население 

готово ложить денежных средств на депозиты. Многие вкладчики осуществляют 

открытие депозита только в пределах гарантируемой суммы. Недостатком внешних 

факторов, является субъективность их оценки.  

Внутренние факторы воздействия – факторы, которые оказывают положительное 
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Факторы, оказывающие влияние на формирование доверия к банкам 

Факторы внешней среды Факторы внутренней  среды 
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или отрицательное влияние и зависят от банка. Внутренние факторы, в свою очередь, 

подразделяются на финансовые, организационные и уровень развития банковского 

маркетинга. Первым внутренним фактором доверия населения к банкам является 

кредитный рейтинг. С целью оценки кредитных рисков и определения инвестиционной 

привлекательности разных объектов в Украине утверждена «Концепция создания 

системы рейтинговых оценок регионов, отраслей, национальной экономики, субъектов 

хозяйствования» [9]. В соответствии с Законом « Про государственное регулирование 

рынка ценных бумаг Украины» кредитный рейтинг – это условное выражение 

кредитоспособности объекта рейтингования в целом и / или его отдельного долгового 

обязательства по Национальной шкале кредитных рейтингов [10]. Л. Долинский и 

О. Ковальчук указывают, что рассчитанный по национальной шкале уровень 

кредитного рейтинга банка является только ориентиром для определения степени 

надежности и доверия банков [9]. 

Следующий внутренний фактор – увеличение активов банка, что положительно 

влияет на его финансовую устойчивость, следовательно и на его надежность и уровень 

доверия к нему. Но при этом важным является эффективность использования активов, 

что обуславливает необходимость анализа их структуры, основного портфеля 

деятельности банка.  

Еще одним из факторов, определяющих надежность банка и уровень доверия, 

является абсолютный размер текущей прибыли и капитала. В случае превышения 

суммы обязательств над суммой активов риск убытка значительно уменьшается, что 

приводит к увеличению доверия населения.  

Для любого клиента банка значимым фактором остается уровень процентной 

ставки по вкладам, так как он определяет уровень доходности вкладов. При учете 

данного показателя не следует забывать, что зависимость между уровнем процентной 

ставки и доверием обратная. Чем выше уровень процентной ставки по вкладам, тем 

больше банк нуждается в дополнительных средствах, что указывает на нестабильное 

финансовое состояние.  

Участие в капитале банка иностранных инвесторов может оказывать негативное 

влияние на ликвидность всей банковской системы, так отток иностранного капитала в 

2008 году стал причиной кризиса ликвидности. В настоящее время 30 % банковского 

сектора принадлежит учреждениям с иностранным капиталом и наблюдается 

тенденция к увеличению данного показателя [11].  

Среди организационных факторов важным является уровень профессионализма, 

так как часто клиенты не могут самостоятельно разобраться в услугах, которые 

предоставляет банк, выделить их особенности и преимущества. В данном случае 

именно от способности работника банка объяснить те или иные услуги будет зависеть 

воспользуется клиент данной услугой или нет. Также время и качество решения жалоб 

и претензий, которые могут возникнуть при обслуживании клиента, персоналом 

говорит о компетентности формируя, при этом, доверие к банку. Сохранение 

конфиденциальности и защищенности, что является, в некоторых случаях, важной 

характеристикой, также зависит от действий персонала.  

Важно отметить, что первое, с чем клиент сталкивается при обслуживании в 

банке – уровень культуры персонала. Иногда качество банковских услуг, 

предоставляемых банком, отождествляют с уровнем культуры персонала. Таким 

образом, наличие культуры у персонала банка является моментом, оказывающим 

большое положительное влияние на формирование доверия населения к банку.  

С началом развития конкуренции на рынке банковских услуг произошло 

смещение акцента с финансового менеджмента на уровень развития банковского 

маркетинга. Продвижения комплекса банковских услуг основывается на разработке и 
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внедрении банковского продукта, который бы соответствовал требованиям 

потребителей.  

Все вышеперечисленные факторы в разной мере оказывают влияние на 

формирование доверия населения к банкам. Выделенные факторы внешней среды, 

опосредовано влияют на доверие, формируя условия в которых они функционируют. 

Большее значение имеют обозначенные факторы внутренней среды. Большинство 

населения, при выборе факторов, для учета доверия к банкам практически не уделяет 

внимание финансовым факторам, что связано с недостаточной финансовой 

грамотностью населения.  

По нашему мнению, организационные факторы и уровень развития банковского 

маркетинга выступают гарантом позитивного имиджа и репутации банка, которые, в 

свою очередь, обеспечивают выполнение обязательств в установленный срок. Данные 

факторы, в отличие от финансовых, более гибкие и наглядные. Они влияют на  имидж 

банка и качество обслуживания, а также формируют благоприятное отношение клиента 

к банку. Клиенты становятся бесплатным коммуникационным каналом для передачи 

благоприятной информации, укрепляющей позиции банка на рынке и влияющей на 

клиентскую базу. Так, по данным исследовательской компании Synovate Comcon, при 

выборе банка потребители прислушиваются преимущественно к мужчинам в возрасте 

от 25 до 44 лет, проживающим в больших городах [12]. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что для повышения уровня 

доверия населения к банкам необходимо основной упор делать на наиболее значимих 

факторах, а именно на организационных факторах и на уровене развития банковского 

маркетинга.  

Отметим, что повышение уровня развития банковского маркетинга может 

осуществляться путем:  

  Развития индивидуального подхода к клиенту. Банки с этой целью должны 
осуществить сегментацию клиентов, выделить VIP – клиентов, разработать гибкую 

систему услуг, которая позволила бы найти индивидуальный подход к каждому 

клиенту и при этом оставалась выгодна как клиентам, так и банку. Также 

предполагается упрощение системы интернет – банкинга, распространение 

информации о преимуществах ее использования среди населения. 

  Формирование имиджа. Под имиджем банка следует понимать образ, который 
определяет восприятие банка обществом. Для формирования благоприятного имиджа 

банки используют рекламу, при помощи которой распространяют информацию о 

динамике показателей развития, новых продуктах и т. д. Также для формирования 

имиджа может использоваться спонсорская и благотворительная деятельность.   

  Разработка новых банковских продуктов, которые бы отвечали требованиям 
рынка. 

  Предоставление сопутствующих услуг. 
При этом, повышение организации персонала банков может осуществляться по 

направлениям:  

 Введения обратной связи с клиентами. 

 Регулярного повышения квалификации персонала. 
 

Вывод 

Таким образом, на современном этапе доверие населения к банкам является 

одним из основных факторов устойчивого развития не только банка, но и экономики в 

целом. Оно формируется под влиянием целого комплекса факторов, среди которых 

основными являются уровень развития банковского маркетинга и уровень организации 

персонала. Данное исследование носит теоретический характер, в следствии чего, 
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возникает необходимость проверки данной теории на практике и построения 

соответствующей модели анализа.  
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УКРАИНА НА МИРОВОМ РЫНКЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
А. С. Шапкарина,  Д. А. Гайдей 

 

Резюме. Данное исследование рассматривает роль и место Украины на мировом рынке 

масложировой продукции, выделяя её как ведущего мирового производителя и экспортера 

подсолнечника и подсолнечного масла. В работе проанализированы основные тенденции, проблемы и 

перспективы развития данной отрасли экономики Украины. 

Ключевые слова: масложировая отрасль, подсолнечник и подсолнечное масло, экспорт, 

производство. 

 

За последние 10 лет произошел технологический прорыв в аграрной 

промышленности, который позволил Украине занять ведущее место в мире в сегменте 

масложировой продукции. Так, Украина занимает 1-е место в мире по экспорту 

подсолнечника и подсолнечного масла, 2-е место в мире по сельскохозяйственным 

площадям, на которых выращивается ячмень и подсолнечник.  

Масложировая отрасль является экспортноориентированной, имеет 

значительную важность в формировании бюджета в народном хозяйстве страны, что 

делает данный сектор экономики интересным для изучения такими отечественными 

учеными-экспертами как Н.В. Присяжнюк, С.П. Капшук, А. Лисситса, С. Гноевец, Л.В. 

Доценко. 

http://www.newsru.ua/finance/02aug2010/deposit.html
http://www.newsru.ua/finance/02aug2010/deposit.html
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Целью статьи является анализ тенденций, основных проблем и перспектив 

развития масложировой отрасли Украины. 

Сегодня масложировая отрасль остается одной из наиболее успешных в 

аграрном секторе Украины. Так, в прошлом году производство нерафинированного 

масла по сравнению с 2011 годом увеличилось на 18%, а экспорт — на 33%. 

Производство подсолнечного масла в сентябре 2013 составило 294 тыс. т, что на 8% 

больше, чем в сентябре 2012 г., и в 3,3 раза больше, чем месяцем ранее. [1] 

Согласно данным Госкомстата Украины, наблюдается тенденция повышения 

потенциала страны данной отрасти. 

 

 

Рис 1. Динамика производства основных видов масложировой продукции 2008-2013 гг. [1] 

 

Исходя из данных рис. 1, за 9 месяцев 2013 г. по отношению к аналогичному 

показателю 2012 года производство подсолнечного масла сократилось на 18,8% — с 2,6 

до 2,1 млн. т.  

 

Рис 2. Динамика экспорта масложировой продукции Украины 2008-2013 гг., тыс. долл.[1] 
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3396407 

4211457,2 

2334527,7 
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экспорт масложировой продукции (тыс.дол.) 
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C 2009 г. наблюдается стабильный рост экспорта масложировой продукции. Так 

экспорт вырос на 26% — более чем до 1,7 млн т. за период 2009-2013г. Таким образом, 

Украина сохраняет за собой первое место среди поставщиков подсолнечного масла на 

мировой рынок.  

Данные свидетельствуют о следующих фактах: 

потенциал по переработке масличных культур возрос в 4,5 раза (с 2,67 до 12 млн. тонн); 

производство подсолнечного масла увеличилось в 3,4 раза (с 1,07 до 3,6 млн. тонн) в 

том числе фасованного в 10,5 раз (с 30,0 до 314,0 тыс. тонн); 

производство маргариновой продукции увеличилось на 10% (с 290,0 до 316,0 тыс. 

тонн); 

производство майонеза увеличилось в 5,4 раза (с 30,0 до 162,0 тыс. тонн).[2] 

Структура экспорта пищевой промышлености Украины состоит на 50,6% из 

масложировой отрасли, 12,7% - кондитерской и 8,9% – молочной, при этом последние 

две являются прямыми потребителями масложировой продукции. Около 50% 

экспортируемой украинской маргпродукции приходится на Россию, а практически весь 

остальной объем – на страны СНГ. [3] 

На рис. 3 и 4 представлены основные страны-импортеры украинского 

подсолнечного масла и маргпродукции соответственно.  Лидерами по импорту 

подсолнечного масла из Украины в 2013 г. являются страны Европы, Ливан и Польша 

(на долю каждой приходится по 24% экспорта продукции), 11% приходится на ОАЭ, 

8% – Оман, а импорт таких стран как Израиль, Белоруссия, страны СНГ, Китай и 

Гонконг в общем процентном соотношении занимает около 9%. 

 

Рис 3. Основные страны-импортеры украинского подсолнечного масла в 2013 г., %[1] 

 

Основным потребителем украинской маргпродукции, является Россия (47% от 

общего украинского экспорта маргпродукции). За ней следуют страны Азии и Грузия, 

каждая страна импортирует по 10%, Азербайджан, Армения и Молдова – по 8%, 
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Узбекистан (4%), Белоруссия (3%) и Киргизстан (2%). Таким образом, главным рынком 

сбыта украинской маргпродукции являются страны СНГ, импортируя около 80% всей 

экспортируемой продукции отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4. Страны-импортеры украинской маргпродукции 2013 г., %[1] 

Основными странами-импортерами в 2012 году были Индия (более 30%), Египет 

(более 10%), страны ЕС (около 20%), Иран (более 6%) и Турция (6%). 90 сран мира 

экспортируют украинскую масложировую продукцию, при этом прогнозируется 

тенденция расширения торгово-экономических отношений, особенно с КНР.[3] 

Россия в последние годы в конкурентной борьбе ведет информационные войны 

с целью импортозамещения на собственном рынке, что для украинских производителей 

является не только подрывом экономической стабильности, но и негативно влияет на 

репутацию. Ярким примером тому являются периодически возникающие «сырные» и 

«молочные» войны.  

В мировом производстве и экспорте подсолнечного масла Россия, Украина и 

Аргентина являются бесспорными лидерами. На долю рассматриваемых стран 

приходится 55% от мирового производства подсолнечного масла и 85% экспорта. А в 

2010 г Украина поставила на мировой рынок 2,5 миллиона тонн подсолнечного масла 

(60% всего мирового экспорта). Данный показатель с большим отрывом опередил 

своих главных конкурентов — Аргентину и Россию, которые обеспечили 19% и 11% 

потребности рынка соответственно. Указанный объем экспорта — небывалый для 
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ашей страны.[4] 

 
Рис 5.  Украина на мировом рынке подсолнечного масла и ее основные конкуренты в этой 

отрасли, % 

Рис. 5 дает более наглядное представление о месте Украины на мировом рынке 

подсолнечного масла, как производителя, экспортера и потребителя. Украина занимает 

около 18% от всего мирового производства подсолнечного масла, обеспечивая им 

практически все страны Европы и близлежащие страны, доля экспорта которой, около 

половины от общемирового по данному продукту.  

По мнению экспертов 2013 г. – переломный для масложировой отрасли 

Украины, причиной того является активная переработка не только подсолнечных, но и 

других масличных культур. К 2015 г. прогнозируется рост мощностей до 15 млн. тонн в 

год. 

Как отмечают эксперты, подсолнечник является самой доходной и ликвидной 

культурой. На сегодня под эту культуру отведено около 15-16% всех украинских 

сельхозземель. Подсолнечник позволяет аграриям получать до 40% прибыли.[5] 

Возможные проблемы ожидают масложировую отрасль, что приведет к 

кризисной ситуации на рынке масла Украины. Это связано с предложениями изменения  

Закона «О ставках ввозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов 

масличных культур», а именно отменить экспортную пошлину на семена 

подсолнечника. 

Это может привести к развалу отрасли, остановке большинства заводов, 

повышению цен на масложировую продукцию, потери на мировом рынке масла. В 

свою очередь эти последствия могут стать причиной социальной напряженности из-за 

сокращения рабочих мест на масложировых предприятиях, углубления инфляции, 

уменьшения поступлений в госбюджет.[5] 

Как известно, основным фактором спроса на любой вид продукции, является 

показатель «цены–качества» товара, поэтому модернизация оборудования и замена на 

новое, является основным критерием повышения конкурентоспособности Украины на 

мировом рынке масла и жира и сохранения его господствующего места на нем. 
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